
 
 

परामर्शदातााः 
 सामदुायिक यिकास मञ्च-नेपाल, धनकुटा 

 

 

 

 

 
 

 
 

राजस्व  सधुार कार्य र्ोजना                            

(Revenue Improvement Action Plan) 

जेठ, २०७९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ससलीचोङ गाउँपासलका 

सखुंवासभा 



 
 

 



 
 

दस्तािेज÷प्रततिेदनाः  
 

 

 

 

 

 

 

कृतज्ञता ज्ञापन  
 

संखिुासभा जजल्ला, तसलीचोङ गाउँपातलकाको राजस्ि सधुार कािशिोजना तजुशमा 
कािशलाई सफल बनाउन आिस्िक सूचनाहरु र तथिांक उपलब्ध गराउने तथा अजततम 
प्रततिेदन तिार पानश सल्लाह, सझुाि उपलब्ध गराई सहिोग प-ुिाउन ु हनेु 
गाउँपातलकाका अध्िक्ष श्री भपुालराज मेिाहाङ, उपाध्िक्ष श्री देयिता कुलङु, प्रमखु 
प्रर्ासकीि अतधकृत श्री रामराज पौडेल, िडाध्िक्षहरु तथा तनितशमान अध्िक्ष श्री 
रामबहादरु राई, उपाध्िक्ष श्री लालकुमारी राई, कािशपातलका सदस्िहरु, राजस्ि  
परामर्श सतमततका सदस्िहरु तथा गाउँपातलकाका कमशचारीहरु लगाित सरोकारिाला 
सिैमा परामर्शदाता  संस्थाको तफश बाट हार्दशक धतििाद साथ आभार व्िक्त गदशछौँ । 
परामर्शदाता  संस्थाको तफश बाट अहोरात्र रुपमा खटेर राजस्ि  सधुार कािशिोजना तिार 
गनुशहनेु टोलीनेता केदार दाहाल, यिज्ञ नषुराज शे्रष्ठ र यफल्ड अतधकृत खेमराज तनरा }ला 
विशेष धन्यिादका पात्र हुनुहुन्छ । 
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पररच्छेद एक: पररचि 
१.१ पषृ्ठभमूी   
नेपालको राज्ि संचालनको मूल संरचना संघ, प्रदेर् र स्थानीि गरी तीन तहको हनु ेतथा राज्िर्जक्तको प्रिोग 
तीनै तहले कानून बमोजजम गने व्ििस्था संयिधानले गरेको छ । संघ, प्रदेर् तथा स्थानीि सरकारलाई 
आ÷आफ्नो के्षत्रको यिकास कािशलाई व्ििजस्थत गरी जनचाहना अनरुुप सेिा प्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउन 
लगानी आिश्िक पदशछ । िसका लातग स्थानीि सरकारलाई संघ र प्रदेर्बाट उपलब्ध हनुे यितभन्न अनदुान 
तथा राजस्ि  िाँडफाँड बाहेक स्थानीि राजश्व अतधकार अततगशत यितभन्न कर तथा सेिा र्लु्क, दस्तरु तथा दण्ड 
जररिाना जस्ता गैर कर लगाउने अतधकार उपलब्ध रहेको छ । साथै स्थानीि सरकारले अति स्िदेर्ी 
संघ÷संस्थाबाट अनदुान रकम प्राप्त गनश सक्ने र नेपाल सरकारको पूिश स्िीकृतत तलएर िैदेजर्क अनदुान िा 
सहिोग तलन सक्ने तथा नेपाल सरकारको सहमतत तलई यित्त आिोगले तसफाररस गरेको सीमातभत्र रही 
आततररक ऋण तलन सक्ने समेत कानूनी व्ििस्था रहेको छ । संिैधातनक अतधकार अनसुार स्थानीि 
सरकारलाई आततररक आि पररचालनको उल्लेख्ि अतधकार उपलब्ध रहेको भएता पतन सो अतधकारहरु कानून 
सभमत, व्ििजस्थत तथा तिािोजचत तररकाले स्थानीि सरकारहरुले पूणशरुपमा पररचालन गनश सयकरहेका छैनन ्। 
जसको मखु्ि कारणहरुमा संघीि र्ासन व्ििस्था अनसुारको स्थानीि तहको संरचना निाँ भएकोले त्िसका 
लातग आिश्िक काननु, नीतत तथा कािशयितध, संगठनात्मक व्ििस्था, आधार तथिाङ्कको उपलब्धता र आिको 
सभभाव्िता अध्ििन, अनगुमन तथा तनितत्रण प्रणालीको स्थापना र अभ्िासको कमी आर्द रहेका छन ्।  
 

नेपालको संयिधानले गाउँपातलका तथा नगरपातलकालाई एउटै यकतसमका राजस्ि  अतधकार प्रदान गरेको छ । 
िद्यपी संस्थागत संरचना, जनर्जक्त, व्िबस्थापकीि पक्षहरुलाई यिश्लषेण गदाश ितशमान अिस्थामा आततररक स्रोत 
पररचालनमा गाउँपातलकाको अिस्था कमजोर नै देजखतछ । मलुकुमा संजघिता लाग ु भईसके पश्चात राजस्ि  
पररचालन क्षमतामा यिगतको तलुनामा सधुार हदैु गएको भए तापतन काननु बमोजजम संघ, प्रदेर्, राजस्ि  
िाँडफाँड र अति यितभन्न तनकािहरुबाट प्राप्त हनुसक्ने अनदुानहरुको व्ििस्थापन गदै आततररक राजस्ि  
अतभबदृ्धी तथा पररचालन प्रयक्रिामा सधुार ल्िाउन अझै धेरै प्रिासको आिस्िकता देजखतछ । िसै पररप्रके्ष्िमा 
आफ्नो आततररक स्रोतलाइ यिस्तारै मज्ितु बनाउँदै समग्र राजस्ि  संकलन तथा पररचालनलाई व्ििजस्थत गनश 
तसलीचोङ गाउँपातलकाले नपेाल सरकार संघीि मातमला तथा सामाति प्रर्ासन मतत्रालिद्धारा जारी राजस्ि  
सधुार कािशिोजना तजुशमा सभबतधी र्दग्दर्शन २०७६ को पररधीमा रयह सहभातगतामूलक पद्दतत अिलभबन गरी 
िो राजस्ि  सधुार कािशिोजना तजुशमा गररएको छ ।  

 

१.२ राजश्व सधुार िोजनाको औजचत्ि  
स्थानीि सरकारलाई संयिधानले र्दएको अतधकार प्रिोग गरी अनसूुची ८ मा रहेका २२ िटा प्रमखु कािशक्षेत्र 
तभत्रका जजभमेिारीहरु परुा गनुशपने अिस्था छ । िस प्रिोजनका लातग स्थानीि सरकारलाई संघीि तथा प्रदेर् 
सरकारबाट प्राप् त हनुे यिजत्ति अनदुानका अततररक्त स्थानीि सरकारलाई आफ्नै राजश् िका आधारहरु तिार गने 



 
 

अतधकार तनयहत रहेको छ । स्थानीि सरकार संचालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ३ दफा ११ घ अततर 
सरकारी यित्त व्ििस्थापन ऐन २०७४ को दफा ४ अनसुार स्थानीि तहलाई आफ्नो के्षत्रमा कर तथा गैर कर 
संकलन गनश सक्ने अतधकार रहेको छ । तर कर प्रणाली र अतधकार के्षत्रबारे कम जानकारी, ससाना 
व्ििसािमा कर लाग ुगदाश हनु सक्ने संभायित अलोकयप्रिता, स्थानीि तहलाई प्राप्त हनु आएको अनदुान रकम नै 
खचश गनश नसयकरहेको अिस्थामा कर लगाउन ुपने आिस्िकता नै महससु नहनु ुजस्ता कारणहरुले गदाश आफ्नो 
अतधकार के्षत्रतभत्र रहेर स्थानीि तहहरुले अपेजक्षत रुपमा राजस्ि  संकलन गनश सयकरहेका छैनन ् ।िसरी 
स्थानीि सरकारहरुले यिजत्ति संजघिताको ममश अनसुार पणुशरुपमा अभ्िास गनश नसकेका अतधकार के्षत्र तभत्र रहेर 
िैज्ञातनक कर प्रणाली लाग ु गनश स्थानीि तहलाई सहिोग पगु्नेगरर राजस्ि  सधुार कािशिोजना तिार गनुश नै 
िसको मखु्ि ध्िेि हो । 

त्िसैले स्थानीि सरकारको िढ्दो खचश धान्नका लातग र उनीहरुको सामथिश िृयद्ध गनशका लातग पतन ती 
तनकािहरुको आततररक राजस्ि  पररचालन क्षमतामा िृयद्ध गनुशपने आिश्िकता अपररहािश बन्न पगेुको छ । 
िसका लातग स्थानीि तहको राजस्ि  अतधकारका संभािनाहरुको खोजी गने, संभाव्ि के्षत्रको राजस्ि  
पररचालनका लातग अिलभबन गनुशपने नीततगत, कानूनी र व्िबस्थापकीि सधुारका उपािहरु पयहचान गरी 
कािाशतििनमा ल्िाउन ेर ती सबै प्रिार्का आधारमा आगामी र्दनमा पररचालन गनश सयकन ेिास्तयिक आततररक 
आिको प्रक्षेपण गने कािशका लातग राजस्ि  सधुार कािशिोजनाको खाँचो देजखतछ । 

 
१.३ कािशिोजनाले राखेका उद्दशे्िहरु  
गाउँपातलकाको आततररक आिको यिद्यमान अिस्था, संभािना तथा पररचालनमा देजखएका समस्िाहरू तिूनीकरण 
गनश कािशिोजना तजुशमा तथा सो को आधारमा आगामी ३ िषशको आि प्रके्षपणमा गनुश िस कािशको प्रमखु 
उद्देश्ि हो । िस कािशका यिजर्ष्ट उद्देश्िहरू देहािअनसुार रहेका छन ्। 

  

❖ गाउँपातलकाको राजस्ि  अतधकार तथा सधुार कािशिोजना सभबतधमा अध्िक्ष लगाित कािशपातलकाका 
पदातधकारी, राजस्ि  परामर्श सतमततका सदस्ि, र्ाखा प्रमखुहरू, राजस्ि सँग सभबजतधत कमशचारीहरू र 
अति सरोकारिालाहरूलाई अतभमखुीकरण गने ।  

❖ राजस्ि  पररचालन सतदभशमा यिद्यमान नीतत, यिगत बषशहरुको आि पररचालन, ितशमान राजस्ि  प्रर्ासन 
र यित्तीि अिस्थाको यिश्लषेण गने । 

❖ गाउँपातलकाको आततररक आिको आधार र दरको बयृद्धका सभभािनाहरु (निाँ संभािनाका स्रोतहरु 
समेत) पयहचान र यिर्लेषण गरर राजस्ि  प्रक्षेपण गने । 

❖ सहभातगतात्मक यिधी अिलभिन गरर पातलकाको ३ बषे राजस्ि  सधुार कािश िोजना तिार गने । 

❖ आततररक राजस्ि  पररचालनका लातग आिश्िक नीतत तथा क्षमता यिकासको अिस्थाको पयहचान तथा 
सधुारका लातग सझुाि र्दने । 

 

 



 
 

 १.४ राजश्व सधुार कािशिोजना तनमाशणका लातग अपनाईएका यिधीहरु 
 िस गाउँपातलकाको राजश्व सधुार कािशिोजना तजुशमा गने क्रममा िस सभबतधी सतदभश सामाग्रीहरुको 
अध्ििन, सूचना संकलनका लातग आिस्िक फारमहरुको तिारी, र्ाखागत तथिांकहरु संकलन,यिश्लषेण, 
अभीमखुीकरण तथा कािशर्ाला गोष्ठीको आिोजना, सामयुहक छलफल, प्रस्ततुीकरण, अततिाशताश, तथा 
स्थलगत अिलोकन लगाितका यिधीहरु अपनाईएको तथिो ।िस कािशिोजना तिारीका सतदभशमा 
सभपादन गररएका  मखु्ि  कृिाकलापहरुलाई तनभन तलजखत चार चरणमा ितगशकरण गरी व्िाख्िा गररएको 
छ ।  

 

१.४.१ पयहलो चरणाः सतदभश सामाग्रीहरुको अध्ििनाः  

िस चरणमा राजस्ि  सधुार कािशिोजना तजुशमा कािशसँग सभबजतधत सतदभश सामग्रीको अध्ििन गररएको 
तथिो । खासगरर िस अगाडी भएका राजस्ि  अतभिृयद्ध सभबतधी अध्ििनहरु, प्रकार्नहरु, कािश 
िोजनाहरु, राजश्व परामर्श सतमततका तनणशिहरु, पातलकाको नीतत तथा कािशक्रम र प्रचतलत काननुी 
व्ििस्थाहरुको अध्ििन तथा यिष्लेषण गररएको छ । मखु्िताः तनभनानसुारका सतदभश सामग्रीहरुको 
अध्ििन र आधार तलईएको छ । 

❖ नेपालको संयिधान, २०७२ 

❖ स्थानीि सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

❖ अततर सरकारी यित्त व्ििस्थापन ऐन, २०७४ 

❖ रायिि प्राकृततक स्रोत तथा यित्त आिोग ऐन, २०७४ 

❖ स्थानीि तहको राजस्ि  सधुार कािशिोजना सभबतधी र्दग्दर्शन २०७६ 

❖ गाउँपातलकाको आतथशक ऐन,  

❖ यितनिोजन ऐन,  

❖ गाउँपातलकाको बायषशक नीतत, कािशक्रम तथा बजेट 

❖ गाउँपातलकाको पाश्र्िजचत्र 

❖ संघ, प्रदेर्को नीतत, कािशक्रम, जारी गररएका कािशयिधी, तनदेजर्का तथा दीग्दर्शनहरु 

 

१.४.२ दोस्रो चरणाः अतभमजुखकरण तथा राजश्व सधुार िोजना तजुशमा कािशर्ालााः  

गाउँपातलकाको राजस्ि  अतधकार तथा 

सधुार कािशिोजना सभबतधमा तमतत 

२०७८ साल फागनु ११ गते 

पातलकाका अध्िक्ष लगाित 

कािशपातलकाका पदातधकारी, राजस्ि  



 
 

परामर्श सतमततका सदस्ि, र्ाखा प्रमखुहरू, राजस्ि सँग सभबजतधत कमशचारीहरू र अति 

सरोकारिालाहरूको उपजस्थततमा अतभमखुीकरण तथा कािशर्ालाको आिोजना गररएकोछ । 

अभीमजुखकरणमा खासगरी यिजत्ति संजघिता तथा राजस्ि को अिधारणा, संयिधानताः स्थानीि तहमा 

तनके्षयपत अतधकारहरु, करका प्रकारहरु, कर संकलनका अभ्िासहरु र राजस्ि  सधुार कािशिोजना 

र्दग्दर्शनमा भएका प्रािधानहरुका बारेमा प्रस्ततुी छलफल तथा समूह अभ्िासहरु भएका तथए । समूह 

कािश संचालन गदाश प्रत्िेक समूहमा यिषिगत अनभुि र कािश जजभमेिारीका यहसािले उपिकु्त सहभागीहरु 

समािेर् गररएको तथिो । कािशर्ालामा सहभातगहरुलाई तनभन चारिटा समूहमा यिभाजन गरी समूह 

अभ्िास गराईएको तथिो । 

समूह १ राजस्ि का जर्षशकगत दर, दािरा तथा प्रके्षपण  

समूह २ कर राजस्ि  सधुार िोजना  

समूह ३ गैरकर राजस्ि  सधुार िोजना (निाँ के्षत्र समेत)  

समहु ४ राजस्ि  प्रर्ासन (आिको लगत अतभलेख तथा संकलन, संगठन र समतिि) 
 

िी समूह अभ्िासबाट आएका महत्िपणुश उपलव्धी, जनप्रतततनतधहरुको भनाइ तथा सझुािहरु तपर्ील अनसुार 
प्रस्ततु गररउको छ । 

गाउँपातलका अध्िक्ष राम बहादरु राई 

• पातलकामा राजस्ि का थप के्षत्र पयहचान गनशका लातग िस कािशिोजना महत्िपूणश छ 

• आतथशक ऐनमा छुटेका तबषिहरु, राजस्ि  बढाउने उपािहरु र पातलका तनभशर हनुे उपािहरु िस 
िोजनाले उजागर गनश सहिोग पिुाशउँछ । मध्ििती के्षत्रमा िन पैदािारको राजस्ि  तनकुञ्जले 
उठाइरहेकोमा कसरी पातलकाले उठाई राजस्ि को श्रोत बढाउन सयकतछ भने्न कुरा कािश िोजनामा 
समािेर् हनुपुदशछ । 

• एउटै िडामा ३/४ िटा सामदुायिक िन छन ्जस्तै ३ नं. िडामा १० िटा सामदुायिक िन छन ्ती 
सतमतीहरुको श्रोत पातलकाको यिकासमा लगाउने यकतसमको रणनीततहरु पतन िस िोजनाले समािेर् 
गनेछ । 

• हाल पातलकाको सीमा मा कमशचारी खटाउने जस्ता कािश नगररएकोले राजस्ि  चहुािट भइरहेकोले ती 
कुरामा कािश िोजनाले गनुशपने कामको खाका र्दन सकोस 

• पातलकाले बायषशक २० लाख राजस्ि  उठाउने प्रके्षपण गरेकोमा १४ लाख मात्र उठाउन सकेको छ 
िसबाट हामी कहाँ चयुकरहेका छौ र त्िसलाई कसरी सधुार गने भने्न कुरा िोजनाले सभबोधन गनेछ । 

 

 

 

 



 
 

समूह प्रस्ततुतकरणमा सहभागीबाट ब्िक्त तबचार 

समूह नं. १ 

• सभपत्ती कर तिूनतम रु ६२।६० छ, सबैले त्िही 
मात्र ततरेको छ । 

• ब्िजक्तगत घटना दताश, प्रतततलपी र्लु्क हाल रु 
५०० बाट ७५० पिुाशउने भने्न छ तर संजघि 
कानून को ब्ििस्था रु ५०० सँग बाजझएको छ । 

• संघ संस्था दताश नयिकरण र तसफाररस र्लु्क हाल १७४३ बाट बढाई दताश र्लु्क २५००, नयिकरण 
२००० र तसफाररस दस्तरु १५०० पिुाशउन ुपदशछ । 

समूह नं. २ 

• हाल एयककृत सभपत्ती कर रहेकोमा अि कािशदल 
बनाई सभपती कर कािशयिधी बनाउन े

• भतूम करलाई बजार, आिास के्षत्र छुट्याएर छुट्टाछुटै्ट 
दर तनधाशरण गने 

• ब्ििर्ाि कर अझ ब्ििजस्थत गने 

• मकाल ुिरुण रायिि तनकुञ्ज सँग समतिि गरी 
जतडिटुीको कर संकलन गने 

• यिज्ञापन कर ब्ििजस्थत गने 

समूह नं. ३ 

• बहाल यिटौरी कर को दर कम गरी दािरा बढाउन ुपदशछ 

• गोसखाना आर्दबाट कर उठाई ब्ििजस्थत गने 
रणनीतत बनाउन े

• पायकश ि र्लु्क दैतनक उठाउने 
• मनोरञ्जन कर उठाउन े

• पूिाशधार सेिा र्लु्क उठाउन े

• संघ संस्था दताश कािशयिधी बनाई दताश, नयिकरण 
दस्तरु तोकी कािाशतििन गने 

• फोहोर मैला ब्ििस्थापन र्लु्क संकलन गनश सयकन े

• तिायिक उजरुी दताश र्लु्क संकलन गनश सयकन े

समूह नं. ४ 

• राजस्ि  सधुार नीतत र कानून बनाउन ुपदशछ (नीततगत ब्ििस्थामा सधुार)  
• यिज्ञ सयहत संलग्न भएको राजस्ि  पररचालन सतमती र कािशदल बनाउन े



 
 

• पातलकामा राजस्ि  र्ाखा र िडास्तरमा राजस्ि  
उपर्ाखा बनाई दरितदी र कमशचारी व्ििस्थापन 
गने । 

• तनमाशण भएका संस्था दताश, आतथशक ऐन जस्ता 
नीतत तनदेजर्काहरु प्रभािकारी कािाशतििन गने 

• हाल बषशमा १ पटक मात्र बस्ने गरेको राजस्ि  
परामर्श सतमततको बैठक तनितमत बसी अझ 
सयक्रि हनु े

• राजस्ि  क्षमता अतभबदृ्धीका लातग जनप्रतततनधी र 
कमशचारीलाई तातलम करदाताहरुका लातग करदाता जर्क्षा कािशक्रम संचालन गने 

• ई पेमेतट, सफ्टिेिर जस्ता निाँ प्रयिधी प्रिोि गने । 

 

१.४.३ तेस्रो चरणाः तथिाकं तथा सूचना संकलन र यिश्लषेण  

स्थानीि तहको राजस्ि  सधुार कािशिोजना सभबतधी दीग्दर्शन २०७६ मा व्ििस्था भए अनसुारको 

सूचना संकलन फारम प्रिोग गरी आिस्िक सूचनाहरु संकलन र यिश्लषेण गररेएकोछ । सूचना संकलन 

फारमको नमनुा अनसुचुीमा र्दईएकोछ । सूचना संकलनका मखु्ि क्षेत्रहरु तनभन अनसुार रहेका छना्ः  

• राजश्व प्रर्ासनको ितशमान अिस्था  

• राजस्ि  पररचालनका लातग अबलभबन गररएका नीततगत व्ििस्थाहरु  

• कभतीमा यिगत तीन आतथशक िषशहरुको अनमुातनत तथा िथाथश आि यििरण  

• आततररक आिका स्रोत, आधार के्षत्र तथा दर सभबतधी यिस्ततृ यििरण  

• आततररक आि संकलनको संभायित निाँ के्षत्रहरु सभबतधी तथिांक तथा सूचना 

• राजश्व सधुारका लातग गनुशपने कािशहरु तथा सोको जजभमेिारी आर्द । 

 

१.४.४ चौथो चरणाः राजश्व सधुार कािशिोजना तिारी तथा राजश्व प्रके्षपण  

क.  तथिाङ्क यिश्लषेण तथा मस्िौदा कािशिोजना तिारी  

समूहगत छलफल, अध्ििनबाट प्राप्त तथिांक तथा सूचनाहरूलाई यितभन्न तथिांकीि औजारहरू तथा 
यितधहरूको प्रिोग गरी यिश्लषेण गररएको छ । िसरी यितभन्न यितधहरूबाट यिश्लषेण गरी प्राप्त नततजा 
तथा जानकारीहरूलाई तातलकामा प्रस्ततु गरी राजस्ि सधुार कािश िोजनाको प्रारजभभक मस्िौदा तिार 
गररएको तथिो ।   

ख. मस्िौदा कािशिोजना सभबजतधत पक्ष समक्ष पेर्  

मस्िौदा प्रततिेदन कािशक्रमका मखु्ि सरोकारपक्ष तसलीचोङ गाउँपातलका समक्ष आिश्िक सझुाि तथा 
सल्लाहका लातग पेर् गररएको तथिो ।  



 
 

ग.  अजततम कािशर्ाला गोष्ठीको आिोजना  

गाउँपातलकाको आिोजनामा तमतत २०७९।०२।३१ गते “राजस्ि सधुार कािशिोजना तजुशमा” को 
मस्िौदा प्रततिेदन प्रस्ततुत तथा सझुाि संकलनका लातग एक र्दने कािशर्ाला संचालन गररएको तथिो । 
उक्त कािशक्रममा गाउँपातलकाका अध्िक्ष, कािशपातलकाका सदस्िहरु, कमशचारीहरू, राजनीततक दलका 
प्रतततनतधहरू, राजस्ि परामर्श सतमततका सदस्िहरु लगाितका सहभातग रहेका तथए । कािशक्रममा 
प्रायितधक टोलीको तफश बाट मस्िौदा प्रततिेदनका मखु्ि यिषििस्तहुरू प्रस्ततु गररएको तथिो । प्रस्ततुतका 
यिषििस्तहुरू उपर यिस्ततृ रुपमा छलफल भएको तथिो र सहभागीहरूबाट प्राप्त सझुािहरू संकलन 
गररएको तथिो ।  

  

घ. अजततम प्रततिेदनको तिारी र हस्ताततरण   

कािशक्रमका मखु्ि सरोकारिाला पक्षहरूले मस्िौदा प्रततिेदन अध्ििन गरी सझुाि तथा सल्लाहहरू प्रदान 
गनुशभएको तथिो । त्िसैगरी मस्िौदा प्रस्ततुत तथा छलफल कािशक्रमबाट पतन यितभन्न सझुाि तथा 
सल्लाहहरू प्राप्त भएको तथिो । िसरी प्राप्त सातदतभशक सझुाि तथा सल्लाहहरूलाई प्रततिेदनमा समािेर् 
गरी िो अजततम अध्ििन प्रततिेदन तिार गरी गाउँपातलका तथा मखु्ि मतत्रीको कािाशलि अततगशत प्रदेर् 
प्रजर्क्षण केतर झापा समक्ष पेर् गररएको छ ।   

   

१.५ िोजना तजुशमाका सीमाहरु   

यिद्यमान ऐन काननु अनसुार स्थानीि तहहरुलाई तनके्षयपत राजस्ि  अतधकारहरुका आधारमा िो कािशिोजना 

तिार गररएको छ । गाउँपातलकाको राजस्ि  सधुार कािश िोजना के्षत्र व्िापक रहेको भए तापतन सीतमत 

स्रोत साधन, प्रिाप्त सूचनाहरुको अभाि, सीतमत समिका कारण िस अध्ििनका सीमाहरू देहाि अनसुारका 

रहेका छना्ः  
 

• अध्ििन तथा यिश्लषेण कािश प्रमखु रुपमा कािाशलिको अतभलेख, दस्तािेज प्रततिेदन तथा र्ितीि 

स्रोतहरूबाट प्राप्त तथिाङ्क तथा सूचनाहरूलाई आधार तलइएको छ । िसका अततररक्त गाउँपातलकाका 

सभबजतधत प्रतततनतधहरू, कमशचारीहरू तथा अति सरोकार पक्षहरूसंग भएको छलफलबाट प्राप्त 

सूचनाहरूमा आधाररत छ । 

• गाउँपातलकाको आततररक आि तथा स्रोत पररचालन सभबतधी अध्ििनको लातग उपलब्ध गराइएको 

फाराम अनसुार प्राप्त तथिाङ्कहरू यितभन्न कािाशलिहरूको अतभलेख तथा आजंर्क स्थलगत अध्ििनिाट 

संकलन गररएको छ । तथिांक संकलनको लातग यिस्ततृ स्थलगत सभेक्षण कािश भएको छैन ।  



 
 

• मकाल ु बरुण रायिि तनकुञ्जको मध्ििती र आधार के्षत्रमा िो पातलका अिजस्थत भएकाले तनकुञ्जले 

उठाउने गरेको र्लु्क तथा दोहोरो अतधकारका रुपमा उल्लेख भएका करका के्षत्रहरु िस िोजनामा 

समािेर् गररएको छैन।  

• गाउँपातलकाको जनसंख्िा तथा आतथशक गततयितधमा हनु ेिृयद्ध, पातलकाको सेिामा हनुे िृयद्ध र नागररक 

सततयुष्टमा हनु े िृयद्ध, मूल्िांकन दरमा हनु े िृयद्ध तथा राजस्ि का दरको पनुरािलोकन आर्द 

कृिाकलापहरूले भयिश्िको राजस्ि  संकलनमा असर गने भए तापतन िी तथिांकहरू उपलब्ध 

नभएकाले आि प्रके्षपणमा आधार तलन सयकएको छैन । 

• िो तसलीचोङ गाउँपातलकाको ३ बषे राजस्ि  सधुार कािशिोजनाको रुपमा तसतमत रहेको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

पररच्छेद÷दईुाः गाउँपातलकाको संजक्षप्त पररचि 
 

२.१  पररचिाः 
२.१.१ नामाकरण तथा भौगोतलक अिजस्थतत 

 तसलीचोङ गाउँपातलका नेपालको संतबधान अनसुार  राज्ि पनुसंरचना हुँदा संखिुासभा जजल्लाका सदुरु पिुोत्तरका 
सायिक तससिुाखोला, बाला, माङ्तेिा, ताभकु र िाफु गाउँ यिकास सतमतत समािेर् गरी गठन भएको हो । 
भौगोतलक रुपमा यिकट भए तापतन सामाजजक, साँस्कृततक र  रहनसहनले भररपूणश िस गाउँपातलका िातािारणीि 
दृयष्टकोणले बसोबासको लातग उत्कृष्ट रहेको छ | िस क्षेत्रमा पने रमणीि तसलीचोङ यहमालको नामबाट िस 
गाउँपातलकाको नाम तसलीचोङ रहन गएको हो । ५ िटा िडाहरु र ५०१.८९ िगश यक.मी. के्षत्रमा फैतलएको 
िस गाउँपातलकाको तसमाना तथा नक्र्ा देहाि अनसुार रहेकोछ तसमाना :  
 पूिश: जचजचला र मकाल ुगाउंपातलका 

   पजश्चम :  सोलखुभब ुजजल्ला 
   उतर :   मकाल ुगाउंपातलका 
   दजक्षण :  भोजपरु जजल्ला 

 

िस गाउंपातलकाको दजक्षण' सीमानामा 
अरूण नदी पदशछ भने मखु्ि नदीको 
रुपमा संखिुा खोला रहेको छ । िस 

पातलकाको पूणश भ-ूभाग मकाल ु िरुण 
रायिि तनकुतजको मध्ििती के्षत्रमा पदशछ 
। िस पातलकाको उतरी  सीमानामा 
चाभलाङग, र्दजग्लंग, संखिुासीर र नौलेख 
जस्ता रमणीि यहमालहरु रहेकाछन ् ।िो 
गाउँपातलकाको केतर ताभकु समरुी 
सतहबाट कररब २५०० तम. उचाईमा 
रहेको छ भने भौगोतलक अिजस्थतत २७˚२६'  

उत्तरी अक्षांर् देजख २७˚४३' सभम र ८६˚५६' पूिीदेर्ाततर देजख ५७˚११' पूिी देर्ाततरसभम फैतलएर रहेको 
छ।  
 

२.१.२ जनसाजंख्िक अिस्था  

िस गाउंपातलका के्षत्रतभत्र यहतद,ु बौद्ध, यक्रजस्चिन र यकरात धमशका मातनसहरुको बसोिास रहेको छ । िस 
क्षेत्रतभत्र दर्ैँ, ततहार,साउने संग्क्राजतत, संसारी पूजा, ल्होसार, चाक्चाकुर, उधौली, उभौली , भमूी पजुा, आइतिारे 
पूजा लगाितका चाडपिशहरु  मनाउने  गररतछ । यियिध चाडपिशहरु िस के्षत्रको पररचािक भए पतन मखु्ि रुपमा 

चित्र नं. १ सिलीिोङ गाउँपासलकाको नक्शा  

 



 
 

कुलङु, मेिाहाङ, थलुङु, दमुी, चाजभलङ, खातलङ, साभपाङ र बाततिा जातत लगाित र्ेपाश, तामाङ, यिस्िकमाश र 
दमाई जाततहरुको िाहलु्िता रहेको छ । िस गाउँपातलकामा  के्षत्री र ब्राहमण जाततहरू भने नगति रुपमा 
रहेका छन ् । 

 

क. तातलका नं १.िडा अनसुार जनसंख्िा यितरणाः 
िडा 
नं. क्षेत्रफल पररिार संख्िा मयहला 

संख्िा 
परुुष 
संख्िा 

जभमा 
जनसंख्िा जनघनत्ि मखु्ि बजस्त 

१ १०४.९९ ५७१ १३४५ १४१९ २७७४ २६.४२ तससिुा 
२ ८१.८९ ५२० १४०१ १४७३ २८७६ ३५.१२ बाला 
३ १५५.१४ ५७८ १३२८ १४०६ २७३४ १७.६२ ताभकु 

४ २८.२६ ४१६ १०२२ ११०६ २१२८ ७५.३० माङतेिा 
५ १३१.६१ २३६ ५९३ ५८१ ११७४ ८.९२ िाफु 

जभमा ५०१.८९ २३२१ ५९९५ ५६९१ ११६८६ २३.२८ 
 

      स्रोताः गाउँ पास्िशजचत्र, तसलीचोङ 
 

ख. तातलका नं. २. जातीि आधारमा जनसंख्िाको यििरण 
क्र.सं. जातजाती जभमा जनसंख्िा प्रततर्त कैयफित 

१ कुलङु ७४०१ ६३.३३ 
 

२ मेिाहाङ २०१४ १७.२३ 
 

३ राई ८९४ ७.६५ 
 

४ यिश्वकमाश ३१६ २.७० 
 

५ तामाङ २३८ २.०४ 
 

६ क्षेत्री २०२ १.७३ 
 

७ र्ेपाश १७२ १.४७ 
 

८ अति ४४९ ३.८५ 
 

जभमा  ११६८६ १०० 
 

      स्रोताः गाउँ पास्िशजचत्र, तसलीचोङ 
 

     
 

२.१.३ सडक िातािात तथा पूिाशधार यिकासको अिस्था  
सडक िातािात सयुिधाको दृजष् टकोणले हेदाश िो गाँउपातलका तनकै दगुशम देजखतछ । गाँउपातलका तभत्र कुल 
कररि १२० यकतम ग्राभेल तथा धलेु सडक रहेको छ । जजल्ला सदरमकुाम खाँदबारीसँग कजच्च सडक माफश त 
जोतडएको भए तापतन अरुण नदीमा मोटरेबल पलु तनमाशण नभएकाले तसधा सभपकश  हनु सकेको छैन । संखिुा 
खोलामा समेत पलु तनमाशण नभएकाले िहाँको सडक िातिात िारी र पारी तभन्नातभनै्न सिारी साधन प्रिोग गरर 
संचालनमा रहेको छ साथै िी सिै सडकहरु मौसमी मात्र हनु ्। त्िसैले िस गाँउपातलका सडक िातिातको 
सयुिधाको दृयष्टकोणले धेरै पछाडी रहेको छ । खानपेानी, सञ्चार, जर्क्षा, स्िास्थि लगाित बजारको पहुचँमा 
क्रमर् बयृद्ध भईरहेको पाईतछ ।  



 
 

२.२ मानि संसाधनको अिस्था 
निगर्ठत गाउँपातलकाको पयहलो तनिाशचनबाट तनिाशजचत जनप्रतततनतधहरू माफश त ्गाउँपातलकाको कािश संचालन हुँदै 
आईरहेको छ । िस गाउँपातलकामा रहेका ५ िटा िडामा तनिाशजचत तथा मनोतनत सदस्िहरु सयहत जभमा २९ 
जना गाउँसभा सदस्िहरु रहेका छन ्। त्िसैगरी गाउँ कािशपातलकाको दैतनक कािशसभपादनका लातग यितभत न 
यिषिगत क्षमता सयहत अतधकृत तथा सहािक स्तरका कमशचारी कािशरत छन ् । समािेर्ीकरणको यहसािले 
जनप्रतततनधी तथा कमशचारीहरुको यििरण तनभन तातलका अनसुार रहेको छ । 

 

तातलका ३: जनप्रतततनधीहरुको यििरण 
 

यििरण मयहला परुुष दतलत जनजाती अति जभमा 
जनप्रतततनधी ११ १८ ५ २३ १ २९ 

 

िस गाउँपातलकामा प्रमखु प्रर्ासयकि अतधकृत लगाित तपर्ील अनसुारका कमशचारीहरु कािशरत रहेकाछन ्।  

तातलका ४: गाउँपातलकाका कमशचारीहरुको यििरण 

क्र.स. पद संख्िा 
१ प्रमखु प्रर्ासकीि अतधकृत १ 

२ प्रर्ासन अतधकृत १ 
३ लेखापाल १ 
४ ईजतजतनिर १ 
५ कृयष अतधकृत १ 
६ जर्क्षा र्ाखा प्रास  १ 
७ पर् ुयिकास प्रास ४ 
८ पर् ुअतधकृत (छैठौ) १ 

९ नरतसङ अतधकृत १ 
१० सूचना प्रयिधी अतधकृत १ 
११ रोजगार संिोजक १ 
१२ मेतडकल अतधकृत १ 
१३ एम. आई. एस. अपरेटर १ 

१४ सब ईजतजतनिर ९ 

१५ जनस्िास्थि अतधकृत छैठौँ २ 

१६ हेल्थ अतसस्टेण्ट  ३ 
१७ स्टाफ नसश २ 
१८ अहेि १० 
१९ अनमी १० 
२० स्िास्थि सभबतधी अति प्रायितधक कमशचारी ५ 
२१ कािाशलि सहिोगीहरु १६ 

जभमा ७३ 



 
 

२.९ गाउँपातलकाको भौततक सभपजत्तको अिस्था  

तसलीचोङ गाँउपातलकाको कािाशलि िडा नं ३ ताभकुमा रहेको छ । गाँउपातलकाको आफ्नै भिन तनमाशण हनु े
क्रममा रहेकोछ । पातलकाको कािाशलि भिन तनमाशण सभपन्न भईनसकेकाले हाल िडा नं. ३ को िडा 
कािाशलिमा पातलकाको कािाशलि रहेको छ । िडा कािाशलि भिन, सामदुायिक स्िास्थि ईकाई भिन, पर्सेुिा 
केतर भिन, कृयष सेिा केतर र कृयष सेिा र्ाखा भिन गाँउपातलकामा रहेका महत्िपूणश सरकारी भिनहरु हनु । 
गाँउपातलकाको सभपततको यििरण तलको तातलकामा प्रस्ततु गररएको छाः 
 

तातलका ५: गाउँपातलकाको अचल सभपततको यििरण 

क्र.स. यििरण एकाई 
१ िडा कािाशलि भिन ४ 

२ स्िास्थि कािाशलि भिन ४ 
३ बाह्य खोप केतर/स्िास्थि ईकाई भिन ५ 
४ स्िातमत्िमा रहेको जभमा जग्गा  ३७ रोपनी 
५ व्िाक हो लोडर १ थान 

६ एभबलेुतस १ थान 
४ मोटरसाईकल १२ थान 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद÷तीनाः स्थानीि तहको राजस्ि  अतधकार तथा आि सभभाव्िता 



 
 

प्रचतलत काननुी व्ििस्था अनसुार गाँउपातलकाको आततररक आि पररचालनको सभभाव्ितालाई तलको 
उपखण्डहरुमा र्ीषशकगत रुपमा यिश् लेषण गररएको छ । िसबाट गाँउपातलकाको आततररक आि पररचालनको 
यिद्यमान अिस्था तथा सभभािनाको यिस्ततृ यिश् लेषण भई पयहचान गररएको मदु्दाहरूलाई राजस्ि  सधुार 
कािशिोजनाले संिोधन गने यिश् िास तलइएको छ । 

 

३.१ राजस्ि अतधकार सभबतधी काननुी व्ििस्था 
नेपालको संयिधानले स्थानीि तहलाई तनभ नानसुारको राजस्ि अतधकारको व्िस्था गरेको छाः 

▪ सभपतत कर  

▪ भतूमकर (मालपोत) 
▪ घर बहाल कर 
▪ सिारी साधन कर 

▪ व्ििसाि कर 
▪ मनोरतजन कर 

▪ सेिा र्लु्क दस्तरु 
▪ घर जग्गा रजजष् रेर्न र्लु्क 

▪ पिशटन र्लु्क 

▪ यिज्ञापन कर 

▪ दण्ड जररिाना 

 

संघीि काननु (स्थानीि सरकार संचालन ऐन, २०७४) अनसुार स्थानीि तहलाई तनभ नानसुार आि संकलन गने 
अतधकार प्रदान गरेको छ । 

 

क) गाउँपातलकाको एकल अतधकार 

अ) कर 
▪ सभपजत्त कराः आफ्नो क्षते्रतभत्रको घर र घरजग्गामा घर र सो घरले चचेको जग्गामा सभपजत्त कर लगाई 

बाँकी जग्गा र घर नभएका अति जग्गामा भमूीकर (मालपोत) लगाउन ुपने । “घरले चचेको जग्गा” 
भत नाले घरले ओगटेको जग्गाको के्षत्रफल र अतधकतम सो के्षत्रफल बराबरको थप जग्गासभम पने । 
(आतथशक ऐन, २०७५ र केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गनश बनेको ऐन, २०७५ िाट संर्ोतधत व्ििस्था) 

▪ भतूम कर (मालपोत); आफ्नो के्षत्रतभत्रको जग्गामा त्िस्तो जग्गाको उपिोगका आधारमा लगाउने । 
तर, सभपजत्त कर लगाएको अिस्थामा भतूमकर (मालपोत) लगाउन नपाइने । (आतथशक यिधेिक २०७५ 
बाट संर्ोतधत व्ििस्था) 

▪ घर जग्गा बहाल कराः कुनै व्िजक्त िा संस्थाले भिन, घर, पसल, ग्िारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, 
जग्गा िा पोखरी पूरै िा आजंर्क तिरले बहालमा र्दएकोमा । 

▪ व्ििसाि कराः पूजँीगत लगानी र आतथशक कारोबारको आधारमा । 

▪ सिारी कराः टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, यिद्यतुीि ररक्सामा । 

▪ जतडबटुी, किाडी र जीिजतत ुकराः आफ्नो क्षते्रतभत्र उन, खोटो, जडीबटुी, बनकस (खर), किाडी माल, 
जीिजततकुो हाड, सीङ, प्िाखँ, छालाको व्ििसायिक उपिोग गरे बापत । 

 

आ) र्लु्क 



 
 

▪ बहाल तबटौरी र्लु्काः आफुले तनमाशण, रेखदेख िा संचालन गरेको हाट, बजार िा पसल िा सरकारी 
जग्गामा बनेका संरचनाको उपिोग बापत । 

▪ पायकश ङ् र्लु्काः आफ्नो के्षत्रतभत्र कुनै सिारीलाई पायकश ङ् सेिा उपलब्ध गराए बापत । 

 

इ) सेिा र्लु्क 

▪ आफ्नो के्षत्रतभत्र संचालनमा रहेका केिलकार, रेयकि, काियकि, बंजी जभप, जजपफ्लािर, प्िाराग्लाइतडि 
आर्द मनोरंजन तथा साहसी खेलकुद सभबतधी सेिा िा व्ििसािमा । 

▪ आफुले तनमाशण, संचालन िा ब्ििस्थापन गरेका स्थानीि पूिाशधार िा उपलब्ध गराएको देहािको सेिामा 
(खानेपानी, तबजलुी, धारा, अतततथ गहृ, धमशर्ाला, पसु्तकालि, सभागहृ, फोहरमैला व्ििस्थापन, सरसफाई, ढल तनकास, 
सडक बजत्त, र्ौचालि, पाकश , पौडी पोखरी, व्िािामर्ाला, पिशटकीि स्थल, हाटबजार, पर् ु िधर्ाला, र्िदाह गहृ, 
धोयिघाट, सडक, िसपाकश , पलु आर्द) 

▪ अचल सभपजत्त िा अति कुनै यिषिको मूल्िांकन सेिा र्लु्क । 

▪ तसफाररर् सभबतधी कुनै सेिा र्लु्क । 

 

ई) दस्तरु 
▪ दताश, अनमुतत तथा निीकरण दस्तरुाः 

• एफएम रेतडिो संचालन, “घ” िगशको तनमाशण इजाजत पत्र, यिद्यालि स्थापना, स्थानीि स्तरका 
व्िापाररक फमश, सहकारी, प्रायितधक जर्क्षा तथा व्ििसायिक तातलम, ट् िसुन, कोजचङ, औषतध 
पसल, प्लयटि । 

• ढुिा, तगट्टी, िालिुा, माटो, खरीढुिा, स्लेटजस्ता िस्तकुो सभेक्षण, उत्खनन ्तथा उपिोग 

▪ नक्सा पास दस्तरु 
▪ पंजीकरण व्ििस्थापन दस्तरु 
▪ िडामाफश त ्गररन ेतसफाररर् तथा प्रमाजणत दस्तरु 

 

उ) तबक्री गनश सक् न े(केयह नपेाल ऐनलाई संसोधन गनश बनकेो ऐन २०७५ बाट संसोतधत व्ििस्था) 
▪ गाउँपातलकाले आफ्नो के्षत्रतभत्र िातािरणीि प्रभाि मूल्िांकन तथा प्रारजभभक िातािरणीि परीक्षणबाट 

तोयकएको पररमाणमा स्लेट, ढुिा, तगट्टी, बालिुा एिम ्माटोजति िस्तकुो तबक्री गनश सक् ने । 

▪ गाउँपातलकाले आफ्नो के्षत्रतभत्रको सािशजतनक तथा ऐलानी जग्गामा रहेको काठ दाउरा, जराजरुी, दहत्तर 
बहत्तर आर्दको तबक्री गनश सक् ने । 

▪ िस्तो तबक्रीबाट प्राप् त रकम गाउँपातलकाको संजचत कोषमा जभमा गनुशपने । 

 

ऊ) सामदुायिक िनबाट आि प्राप् त गने 

▪ सामदुायिक िन उपभोक्ता सतमततले िन पैदािार तबक्री तथा उपिोग सभबतधी आफ्नो िायषशक कािशिोजना 
बनाई गाउँपातलकाबाट स्िीकृत गराउन ुपने । 



 
 

▪ िन पैदािारको तबक्री िापत प्राप् त हनुे रकमको दर् प्रततर्त रकम सभबजतधत गाउँपातलकाको संजचत 
कोषमा जभमा गनुशपने । 

 

ख) प्रदेर् तथा संघीि कानून अनसुार प्राप् त हनु ेदफा (दफा ११ (४) 
▪ प्राकृततक स्रोत साधन र सेिा र्लु्क रोिल्टी 
▪ खतनज पदाथशको उत्खनन ्रोिल्टी 
▪ सामदुायिक िनको संचालन व्ििस्थापनबाट प्राप् त रोिल्टी 
▪ पानी घट्ट, कुलो पैनी जस्ता सेिाबाट प्राप् त रोिल्टी 
▪ प्राकृततक स्रोत साधन र सेिा र्लु्क रोिल्टी 
▪ खतनज पदाथशको उत्खनन ्रोिल्टी 
▪ सामदुायिक िनको संचालन ब्ििस्थापनबाट प्राप् त रोिल्टी 
▪ पानी घट्ट, कुलो पैनी जस्ता सेिाबाट रोिल्टी 
▪ खानेपानी महसलु 

▪ स्थानीि साना सतह तथा भतूमगत तसंचाई सेिा र्लु्क 

▪ स्थानीि स्तरमा जडीबटुी तथा गैरकाष् ठ िन पैदािार उत्पादन, संकलन, प्रर्ोधन र बजार ब्ििस्थापन 

▪ जनरल अस्पताल, नतसशि होम, तनदान केतर र स्िास्थि संस्थाको दताश, संचालन अनमुतत 

▪ स्थानीि सािशजतनक िातािातको रुट अनमुतत, निीकरण 

▪ इतटरनेट सेिा, टेलीसेतटर, केिल, तारयियहन टेतलतभजन प्रसारण अनमुतत, निीकरण 

▪ स्थानीि तहका पत्रपतत्रकाको दताश 
 

संघीि काननु (अततर सरकारी यित्त व्ििस्थापन ऐन २०७४) ले स्थानीि तहलाई तनभ न अनसुार यिजत्ति अतधकार 
प्रदान गरेको छाः 
 

१) एकल कर प्रर्ासन सभबतधी व्ििस्था (आतथशक ऐन २०७५ बाट संर्ोतधत व्ििस्था) 
क) सिारी साधन करको दर प्रदेर्ले लगाउने र उठाउने । तर टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र यिद्यतुीि 

ररक्सामा सिारी साधन करको दर गाँउपातलका िा नगरपातलकाले लगाउने र उठाउने । 

ख) घरजग्गा रजजष् रेर्न र्लु्कको दर प्रदेर्ले लगाउने र गाउँपातलका िा नगरपातलकाले उठाउने । 

ग) मनोरतजन करको दर प्रदेर्ले लगाउने र गाँउपातलका िा गाँउपातलकाले उठाउने । 

घ) यिज्ञापन करको दर गाउँपातलका िा नगरपातलकाले लगाउने र उठाउने । 

(ख), (ग) र (घ) बमोजजमको करबाट उठेको रकममध्िे ६० प्रततर्त रकम गाउँपातलका िा 
नगरपातलकाको संजचत कोषमा जभमा गरी ४० प्रततर्त रकम मातसक रुपमा प्रदेर् संजचत कोषमा 
जभमा गनुश पने । 

ङ) प्रदेर्ले सिारी साधन कर करबाट उठेको रकम प्रदेर् यिभाज्ि कोषमा जभमा गनुशपने । 



 
 

▪ प्रदेर् यिभाज्ि कोषमा जभमा भएको रकम ६० प्रततर्त रकम प्रदेर् सरकारलाई र ४० प्रततर्त स्थानीि 
तहलाई बाँडफाँट गररने । 

▪ आिोगले तनधाशरण गरेको आधार र ढाँचा बमोजजम प्रदेर् सरकारले स्थानीि तहलाई िाँडफाँट गने । 

▪ प्रदेर्ले मातसक रुपमा सभबजतधत स्थानीि संजचत कोषमा जभमा गनुशपने । 

 

२) राजस्ि बाडँफाटँ 

▪ नेपाल सरकारले संकलन गरको मूल्ि अतभियृद्ध कर र अतत र्लु्कबाट संकलन भएको रकमको १५ 
प्रततर्त स्थानीि यिभाज्ि कोषमा जभमा हनुे । 

• आिोगले तनधाशरण गरेको आधार र ढाँचा बमोजजम बाँडफाँट हनुे । 

• स्थानीि संजचत कोषमा मातसक रुपमा प्राप् त हनुे । 

▪ प्राकृततक स्रोतबाट प्राप् त हनु ेरोिजल्टको बाँडफाँड आिोगको तसफाररसमा प्राकृततक श्रोतको उपिोगबाट 
प्रभायित हनुे स्थानीि तहलाई २५ प्रततर्त 

• प्राकृततक स्रोतबाट प्राप् त हनु ेरोिल्टी िायषशक रुपमा प्राप् त हनुे 
 

३) अनदुान 

▪ यित्तीि समानीकरण अनदुानाः खचशको आिश्िकता र राजस्ि को क्षमताको आधारमा आिोगको 
तसफाररर्मा संघ र प्रदेर्बाट प्राप् त हनुे । 

▪ सर्तश अनदुानाः कुनै िोजना कािाशतििन गनश आिोगले तोकेको आधारमा संघ र प्रदेर्बाट प्राप् त हनुे ।  

▪ समपूरक अनदुानाः पूिाशधार यिकास सभबतधी कुनै िोजना कािाशतििन गनश िोजनाको कुल लागतको 
अनपुातका आधारमा संघ र प्रदेर्बाट प्राप् त हनुे । 

▪ यिर्ेष अनदुानाः कुनै खास उद्देश्ि र िोजनाको लातग संघ र प्रदेर्बाट प्राप् त हनुे । 

  
४) िैदेजर्क सहािता तथा आततररक ऋण 

▪ नेपाल सरकारको पूिश स्िीकृतत तलएर मात्र िैदेजर्क अनदुान िा सहिोग तलन िा बैदेजर्क अनदुान िा 
सहिोगमा िोजना िा कािशक्रम कािाशतििन गनश गराउन सक् ने । 

▪ नेपाल सरकारको सहमतत तलएर मात्र यित्त आिोगले तसफाररस गरेको तसमातभत्र आततररक ऋण तलन 
सक् न े। 

▪ नेपाल सरकारसँग मनातसि कािशका लातग ऋण तलन सक् ने । 

 

उपरोक्त व्ििस्थाहरूले स्थानीि तहलाई प्राप् त हनु सक् ने आिका स्रोतहरूलाई व्िाख्िा गरेको छ । स्थानीि 
तहले कानून बमोजजम बाहेक आफ्नो अतधकार के्षत्रमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण तलन नपाउने व्ििस्था 
हनुकुा साथै तनभ न अनसुारका थप व्ििस्थाहरू रहेका छन ्। 

 

▪ कर लगाउँदा राजष् रि आतथशक नीतत, िस्त ुतथा सेिाको ओसार पसार, पूजँी तथा श्रम बजार, तछमेकी 
प्रदेर् तथा स्थानीि तहलाई प्रततकुल असर नहनुे गरी लगाउन ुपने (संिैधातनक ब्ििस्था) । 



 
 

▪ कर नलाग् नेाः कूटनीततक तनिोग, कूटनीततज्ञ, िैदेजर्क ऋण िा सहािताबाट संचातलत पररिोजनाबाट हनु े
पैठारी, सामयुहक िा संिकु्त आिासको तबक्री नभएको स्टक, सामयुहक आिासको सािशजतनक उपिोगको 
क्षेत्र । 

▪ सेिा र्लु्क असलुी कािश आफै िा व्ििस्थापन करार िा सािशजतनक तनजी साझेदारीबाट गनश सक् ने । 

 

३.२ गाउँपातलकाको आततररक आि पररचालनको ितशमान अिस्था   
तसलीचोङ गाँउपातलकाले आतथशक बषश २०७८/७९ को लातग आतथशक ऐन जारी गरी स्थानीि सरकारको कर 
तथा र्लु्कहरु तनधाशरण गरेको छ । गाँउपातलकाको सोही ऐनको आधारमा सभभाव्ि आि जर्षशकहरूको 
पररचालन अिस्थाको यिश् लेषण गररएको छ । िसले गाँउपातलकामा सभभािना भएका आि जर्षशकहरूको 
संभाव्िता, संकलनको अिस्था तथा दर तनधाशरणको अिस्थालाई थप प्रस् ट पादशछ । 

 

तातलका ६: गाउँपातलकाको आततररक आि पररचालनको ितशमान अिस्था  

क्र.स. आिका जर्षशकहरु संभािना दर संकलन 
क करतफश     
१ एकीकृत सभपतत कर √ √ √ 

२ भतूमकर (मालपोत) √ x x 
३ सिारी कर (टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, ईररक्सा) x x x 
४ घरजग्गा िहाल कर √ √ √ 
५ व्ििसाि कर √ √ √ 

६ जतडबटुी, किाडी र जीिजतत ुकर तनकुञ्जको मध्ििततश क्षेत्र भएकाले दोहोरो 
अतधकार क्षेत्रतभत्र परेकोले उठाउन नतमलेको 

७ यिज्ञापन कर √ √ x 
८ मनोरतजन कर √ √ x 
ख गैरकरतफश     

१ स्लेट, ढंुगा, तगट्टी, िालिुा एिं माटोजति िस्तकुो 
यिक्री 

तनकुञ्जको मध्ििततश क्षेत्र भएकाले दोहोरो 
अतधकार क्षेत्रतभत्र परेको 

२ िहाल यिटौरी र्लु्क √ √ x 
३ सरकारी सभपततको िहालबाट प्राप् त आि √ √ √ 
४ पिशटन र्लु्क √ √ x 
५ अति यिक्रीबाट प्राप् त रकम   x x x 

६ सरकारी सभपतत (राजपत्र, पसु्तक, नक्र्ा, आर्द) 
को यिक्रीबाट प्राप् त आि 

√ √ √ 

७ अति सेिा र्लु्क तथा यिक्री (पाकश , िनभोज 
स्थल, भ-ूटािर) 

√ √ x 

८ दहत्तर बहत्तर र्लु्क x x x 
९ तिायिक दस्तरु (तिायिक सतमततको समेत) √ √ √ 
१० अति प्रर्ासतनक र्लु्क (बोलपत्र फाराम यिक्री √ √ √ 



 
 

क्र.स. आिका जर्षशकहरु संभािना दर संकलन 
समेत) 

११ पायकश ङ र्लु्क √ √ x 
१२ तसफाररस दस्तरु √ √ √ 
१३ व्िजक्तगत घटना दताश यिलभि दस्तरु √ √ √ 
१४ नाता प्रमाजणत दस्तरु √ √ √ 
१५ अति दस्तरु √ √ √ 
१६ व्ििसाि रजजिेर्न दस्तरु √ √ √ 
१७ अति राजस्ि (मातथका जर्षशकमा नपरेका)    

 

गाउँपातलकामा उल्लेजखत मध्िे करका र्ीषशकतफश  मालपोत र सभपजत्त कर दबैु तभन्नातभनै्न  संकलन नगरी 
एकीकृत सभपजत्त करको रुपमा संकलन भएको देजखतछ । घरजग्गा िहाल करतफश  तिून असलुी देजखएको छ । 
जडीबटुी, किाडी र जीिजतत ुकर तथा स्लेट, ढंुगा, तगट्टी, िालिुा एिं माटोजति िस्तकुो यिक्री तथा तनकासी  
लगाितका के्षत्रमा स्थानीि तहले कर लगाउन सक्न े व्िस्था भए तापतन  िो पातलका मकाल ु बरुण रायिि 
नकुञ्जको मध्ििती के्षत्रतभत्र पने भएकोले तनकुञ्जको काननु बमोजजम तनकुञ्जले नै उठाईरहेको अिस्था छ । 
सिारी करको दर तनधाशरण गररएको भएपतन संकलन भएको देजखदैन । ब्ििसाि कर तलइएको छ तर अझै 
प्रभािकारी बनाउन ुपने छ । त्िसैगरर गैरकर तफश  तसफाररस दस्तरु, तिायिक दस्तरु, प्रर्ासतनक र्लु्क, नाता 
प्रमाजणत दस्तरु र व्ििसाि रजजष् रेर्नमा र्लु्क लगाउने गररएको छ । िहाल यिटौरी तफश  र नक्र्ापासको 
व्ििस्थाको केयह संभािना रहेको छ ।  

 

३.३ आततररक राजस्ि  संकलनको प्रमखु क्षते्र र सभभािना यिश्लषेण 

३.३.१ स्थानीि कर राजस्ि    
 क) सभपतत कर र मालपोत कर 
 

हालको अिस्था 
गाँउपातलकाको आतथशक ऐन २०७८ को दफा २ मा “गाँउपातलकाको के्षत्रतभत्र अनसूुची (१) बमोजजम एकीकृत 
सभपजत्त कर/घर जग्गा कर लगाईने र असलु उपर गररनेछ भनी उल्लेख गररएको छ । स्थानीि सरकार 
संचालन ऐन २०७४ को दफा ५५को २ को २०७५ मा भएको संसोधन अनसुार एकीकृत सभपतत करलाइ 
टुक्राएर जग्गाको उपिोग अनसुार सभपतत कर र मालपोत कर तलने व्ििस्था गरेको भए तापतन िस 
गाउँपातलकाले एकीकृत सभपतत कर मातै्र लगाइरहेको छ । उक्त आतथशक ऐनको अनसूुची (१) मा घरजग्गाको 
मलु्ि अनसुार करको दर तनधाशरण गररएको छ भने घरको बनौट अनसुार घरजग्गाको मूल्िाङ्कन गने यितध समेत 
उल्लेख गररएको छ । घरजग्गाको एयककृत सभपततको करको दर पयहलो एक लाखसभम सभपतत हनुलेे बायषशक 
रु. ८० ततनशपने व्ििस्था रहेको छ भन ेअतधकतम २७००० सभमको दर कािम गररएको छ तर िहाँ ४५ 
लाखभतदा मातथ एकीकृत सभपतत कर दाजखला गने करदाता रहेको देजखदैन । िहाँको जभमा घरधरुी मध्िे 
एकीकृत सभपतत कर दाजखला गने  २३८० करदाता रहेको छ । 



 
 

 

संभािना 
गाँउपातलकाको िस्तजुस्थतत यििरण २०७५ अनसुार िस गाँउपातलकामा २३२१ घरधरुी रहेका छन ्। यिद्यमान 
काननुी व्ििस्थाले घर र घरले चचेको जग्गा र अतधकतम सो जग्गा बराबरको थप जग्गामा मात्र सभपजत्त कर 
लाग् ने व्ििस्था रहेको र बाँकी जग्गामा मालपोत कर लगाउन पने हुदँा िस्तो कर असलुी दरमा बरृ्द्द हनु 
सक्दछ भने असलु रकम घट्न सक्दछ ।िहाँ प्राि भिनहरु आर.सी.सी. नभइ सामाति यकतसमको भएकाले 
संरचनाको मलु्िांकन पतन धेरै मातथ जान सक्ने देजखन्न । 

 

आतथशक ऐन २०७८।०७९ मा पातलकाले आगामी आ.ब.को एकीकृत सभपजत्त कर रु. ७१,६४,९७७। 
अनमुान गरेको छ । तर चाल ुआ.ब.मा उक्त र्ीषशकमा रु. ८३७९११।मात्र संकलन भएको आधारमा अनमुान 
अनसुार कर संकलन नहनु े देजखतछ । त्िसैले सभपजत्त कर सभबतधी निाँ काननुी व्ििस्था अनसुार एकीकृत 
सभपजत्त करलाई छुट्याएर सभपजत्त कर र मालपोत करको कािशयिधी बनाइ कािाशतििन गनश र करको अनमुातनत 
र िथाथश संकलनको फरकलाइ कम गनश एकीकृत सभपजत्त करमा गररएको अनमुातनत रकम रु. ७१,६४,९७७ 
को ६० प्रततर्त रकम (४२,९८,९८६)लाइ सभपजत्त करको कुल संभाव्ि रकम मातनएको छ । िो अंकलाई 
र्तप्रततर्त मातदा हाल संकतलत एकीकृत सभपजत्त कर २० प्रततर्त मात्र रहेको छ ।ियह संभाव्ि रकम र 
संकतलत रकमलाई नै आधार मानी बायषशक १० प्रततर्तले बयृद्ध हनुेगरर अगामी तीन आ.ब.को सभपजत्त कर 
प्रके्षपण गररएको छ ।  बाँकी ४० प्रततर्त रकम (२८६५९९०) अनमुातनत रकमलाइ पररपतुी गने गरर 
सभपजत्त कर लगाउन नतमल्न ेजग्गाहरुबाट मालपोत िा भमूीकर संकलन गनश देहाि अनसुार प्रस्ताि गररएको छ 
। 

s|=;+= करको प्रकार 

आगामी तीन आसथयक बर्यको प्रके्षपण   (न्र्ुनतम लक्ष्र्को प्रसतशत र रकम रु.)   

२०७९।०८० २०८०।०८१ २०८१।०८२ s'n ;+efljt /sd ? 

३०% ४०% ५०% १००% 

1 सम्पत्ति कर  1,289,695 1,719,594 2,149,493 4,298,986 

2 मालपोत वा भमूीकर 859,797 1,146,396 1,432,995 2,865,990 

  जम्मा 
2,149,492 2,865,990 3,582,488 7,164,976 

 

सधुारका पक्षहरु 

सभपजत्त कर कािाशतििनका लातग गाँउपातलकाले गनुशपने यिषिहरु तनभ नअनसुार रहेको देजखतछाः 
 

▪ सभपजत्त कर व्ििस्थापन कािशयिधी संसोधन गरी सभपतत कर र मालपोत कर तलने के्षत्र छुट्याउने । 

▪ आतथशक ऐनमा उल्लेजखत करको दर सामाति पररमाजशन गरी प्रगतीजर्ल दररेट बनाउने । 

▪ सभपजत्त कर सभबतधी जनप्रतततनतध तथा कमशचारीहरुका लातग सचेतना तातलम संचालन गने । 

▪ सभपजत्त कर सभबतधी करदाताहरुलाई यितभत न माध्िमहरुबाट सूजचत गने । 

▪ आिश्िक उपकरण तथा पूिाशधार तिार गरी गाँउपातलका कािाशलि तथा सबै िडामा कभप्िटुरमा 
आधाररत तबतलङ प्रणाली लागू गने । 



 
 

▪ यिद्यतुीि भकू्तानी प्रणाली क्रमर् लागू गने (ईसेिा, खजल्त आर्द) 
▪ गाँउपातलकामा जग्गाको प्रकार अनसुार तथिांक नरहेको र दर पतन कािम नभएको हनुाले तथिांक तलन े

र त्िसको आधारमा दर कािम गने । 

▪ पातलकाको तनणशि अनसुार सभपजत्त कर लाग्ने बाहेकका अति जमीनको मालपोत कर अर्लु गने । 

 

ख) िहाल कर (घरजग्गा िहाल कर) 
हालको अिस्था 
गाँउपातलकाको आतथशक ऐनले गाँउपातलका के्षत्रतभत्र कुनै व्िजक्त िा संस्थाले घर, भिन, पसल, ग्िारेज, गोदाम, 
छप्पर, सेड, जग्गा, पोखरी, पाकश , हलभाडा लगाितका संरचना आजंर्क तिरले िा अति कुनै आभदानी हनु ेगरी 
िहालमा र्दईएकोमा िहाल अंकको १०% कर लाग् ने व्ििस्था गरेको छ । हालसभम संस्थागत रुपमा िहालमा 
र्दईएका घरहरुबाट र व्ििसाि संचालन गनश बहालमा तलएको घरहरुबाट मात्र िो कर संकलन गररएको भत न े
जानकारी गाँउपातलकासंगको छलफलमा प्राप् त भएको छ । गाँउपातलकाले आ.ि. २०७७/७८ मा िस 
र्ीषशकिाट रु. ४३३०० कर संकलन गरेको देजखतछ । 

  

संभािना 
िस गाउँपातलकाको मखु्ि बजार क्षेत्रमा घर तथा जग्गाहरु बहालमा गएको देजखतछ तर गाउँपातलका तभत्र 
व्ििसायिक प्रिोजनको लातग ठूला भिनहरु भने छैनन । आिसीि प्रिोजनको लातग बनेका घरहरुमा नै 
व्िापाररक गततयितधहरु भएको देजखतछ । गाँउपातलकाले िथाथश तथिांक तलइ ठाउँ अनसुार भाडा दर कािम 
गरी आभदानीमा १०% िहाल कर लगाउदा िहाल कर असलुीमा बढोत्तरी हनुसक् ने देजखतछ । आगामी तीन 
आतथशक बषशका लातग १० प्रततर्तले बयृद्ध हनुेगरर घर जग्गा बहाल करमा तनभनानसुार प्रके्षपण गररएकोछ । 

क्र.सं. आतथशक बषश प्रके्षयपत रकम रु. 
१ २०७९।०८० ५०७१७ 

२ २०८०।०८१ ५५७८८ 

३ २०८१।०८२ ६१३६७ 

 

सधुारका पक्षहरू 

▪ घर तथा जग्गा धतन र िहालिालाहरू तबचको िहाल सभझौता अतनिािश गने । 

▪ घरजग्गा िहाल रकम मूल्िांकन गनश संरचनाको प्रकार र स्थानको आधारमा प्रतत िगशयफटका दरले 
िहाल मूल्ि तनधाशरण गने र सो िमोजजम िहाल रकम तनधाशरण गरी कर संकलन गने । 

▪ घरजग्गा िहाल कर संकलन कािशयितध तजुशमा गरी कािाशतििनमा ल्िाउने। 

 

ग) व्ििसाि कर 
 

हालको अिस्था 



 
 

गाँउपातलकाले आतथशक ऐन २०७७ माफश त ्गाउँपातलका क्षेत्रतभत्र व्िापार व्ििसाि िा सेिामा पंूजजगत लगानी र 
आतथशक कारोिारका आधारमा आतथशक ऐनको अनसूुजच (४) िमोजजम कर लगाउने व्ििस्था गरेको छ । 
आतथशक ऐनमा ४६ िटा र्ीषशक बनाई यितभत न प्रकारका उद्योगहरुमा व्ििसाि करको दर तनधाशरण गरेको छ । 
गाँउपातलकाले आतथशक बषश २०७७/७८ मा व्ििसाि कर िापत रु २,४६,५३५ असलु गरेको देजखतछ । 

 

संभािना 
गाँउपातलकाको प्रोफािल २०७४ अनसुार िस गाँउपातलकामा ठूला स्तरका उद्योगहरु नभएतापतन स-साना 
स्तरका ९७ िटा सानाततना व्ििसायिक इकाईहरु रहेका छन ् । त्िस बाहेक केही लघ ुतथा घरेल ुस्तरमा 
कुटानी यपसानी तमल तथा अल्लो उत्पादन र प्रर्ोधन उद्योग समेत रहेका छन ।गाउँपातलकाको आतथशक  ऐन 
२०७७।०७८ अनसुार िहाँ दताश भएका सिै प्रकारका व्ििसािको संख्िा ४८८ र उठ्न सक्ने संभाव्ि रकम 
रु. ७६५७१३। उल्लेख भएको हुँदा िसै अंकलाई आधार मानी आगामी तीन आतथशक बषशका लातग तपर्ील 
अनसुार प्रके्षपण र कुल संभाव्ि रकम आकँलन गररएको छाः 

करको प्रकार 
cfufdL tLg cfly{s aif{sf] k|If]k0f -Go"gQd nIosf] k|ltzt / /sd ?_ 

२०७९।०८० २०८०।०८१ २०८१।०८२ s'n ;+efljt /sd ? 

करदाता िंख्या 488 498 513 538 

करदाता िंख्या प्रततशत  90.65 92.46 95.24 100.00 

व्यििाय कर रकम रु. 382,857 497,713 612,570 765,713 

कर रकम प्रततशत 50% 65% 80% 100% 

 

सधुारका पक्षहरू 

गाँउपातलकाको व्ििसाि कर संकलनमा सधुार ल्िाउन तनभ न कािशहरू गनश प्रस्ताि गररएको छाः 
▪ गाँउपातलकामा संचातलत व्ििसािहरूको करको दर पनुरािलोकन गरी आतथशक ऐनमा उल्लेख गने।  

▪ सबै व्ििसािीलाई व्ििसाि दताशको आह्वान गने तथा ब्ििसाि दताश र नयिकरणका लातग घभुती 
जर्यिरलाई हरेक िषश तनरततरता र्दने । 

▪ एकै प्रकारको व्ििसािलाई व्ििसािमा भएको लगानी तथा कारोिारको आधारमा ठूला, मझौला र साना 
(क, ख, ग) िगशमा िगीकरण गरी करको दरमा पररमाजशन गने । 

▪ ब्ििसािीहरुमा कर ततनश प्रोत्सायहत गने खालका कािशक्रमहरु संचालन गने । 

▪ कर जर्क्षा कािशक्रम संचालन गने । 

▪ बढी कर ततने व्ििसािीहरुलाई परुस्कृत गरी प्रोत्साहन गने । 

▪ कर भकु्तानी प्रणालीलाई बैंक माफश त र अनलाईन गने । 

 



 
 

३.३.२ गैर कर राजश् ि 

 

क) व्ििसाि रजजष् रेर्न दस्तरु (दताश तथा अनमुतत दस्तरु)  

हालको अिस्था 
स्थानीि तहले एफएम रेतडिो संचालन, घ िगशको तनमाशण इजाजत पत्र, यिद्यालि स्थापना, स्थानीि स्तरका 
व्िापाररक फमश, सहकारी, प्रायितधक जर्क्षा तथा ब्ििसायिक तातलम, ट्यसुन, कोजचङ, औषतध पसल, प्लयटि, ढुिा, 
तगट्टी, बालिुा, ननु, माटो, खरीढुिा, स्लेटजस्ता िस्तकुो सभेक्षण, उत्खनन ्तथा उपिोग आर्द कािश गनशको लातग 
अनमुतत र्दन र सो बापत दस्तरु संकलन गनश सक्छन ् । गाँउपातलकाले आ.ब.२०७८।०७९ माघसभमको 
आभदानी प्रततिेदन अनसुार िस र्ीषशकमा २,४०,०००।आभदानी गरेको छ ।  तर गाँउपातलकाले व्ििसाि दताश 
रजजष् रेर्न दस्तरु िापत हालसभम कुनै रकम संकलन गरेको छैन । 

 

सभभािना 
गाउँपातलका के्षत्रमा संचालनमा रहेका स्थानीि स्तरका व्िापाररक फमश, घ िगशको तनमाशण इजाजत पत्र, कृयष तथा 
िनजति उद्योग, ममशत संभार, सहकारी, बैंक, स्िास्थि सेिा, यिद्यालि आर्द अनमुतत प्रमाणपत्र र्दई तनितमत 
गनुशपने तथा निाँ संचालनमा आउन चाहनलेाई इजाजत र संचालन अनमुतत र्दंदा गाउँपातलकामा िस्ता 
व्ििसायिक कािशहरु कररब १०० मातथ रहेको अनमुान छ । िस आधारमा अगामी तीन बषशको व्ििसाि 
रजजष् रेर्न दस्तरु तपर्ील अनसुार संकलन गनश सयकने देजखतछ ।  

क्र.सं. आतथशक बषश प्रके्षयपत रकम रु. 
१ २०७९।०८० २५५५५२। 

२ २०८०।०८१ २८११०७। 

३ २०८१।०८२ ३०९२१८। 

 
 

 सधुारका पक्षहरू 

▪ आतथशक ऐनमा भएको रजजष् रेर्न र्लु्कलाई सामाति पररमाजशन गने । 

▪ व्ििसाि रजजष् रेर्न दस्तरु कािशयिधी तिार गरी कािाशतििन गने । 

 

ख) घर नक्र्ा पास दस्तरु 
 

हालको अिस्था र सभभािना 
गाँउपातलकाको आतथशक ऐन २०७७।०७८ मा घर नक्सापास दस्तरु प्रतत िगश यफट पक्की घरको रु २ र कच्ची 
घरको हकमा रु. १ तोकीएको छ ।तर नक्सापासको प्रचलन व्िापक रुपले अजघ बढन सकेको देजखदैन । 
पातलकाका सिै िडाहरु तनतातत ग्रातमण प्रकृततका रहेकोले उक्त िडाहरुमा घर तथा भिन तनमाशण गदाश 
नक्र्ापास सभबतधी व्ििस्थाको चेतना अभाि र गाँउपातलकाको कम पहुचँले गदाश नक्र्ा पास तबनै घर तनमाशण 
गने चलन यिद्यमान छ । गाँउपातलकाले हालसभम घर नक्र्ा पास दस्तरु जर्षशकबाट रकम संकलन गरेको भन े
देजखदैन । 



 
 

 

िस गाउँपातलकामा यिस्तारै आरसीसी संरचनाका घरहरु तनमाशण हनु थालेको देजखतछ । गाँउपातलकामा 
नक्र्ापास अतनिािश नगररएको भएतापतन यिस्तारै नक्सापास गने प्रिृततलाइ प्रोत्सायहत गनश िसलाइ अतनिािश 
बनाउन सयकने संभािना छ । घर नक्र्ापासको र्रुुिात गदाश परुाना घरहरु २३८० को सूजचकरणका लातग 
प्रतत घर रु.२०० दस्तरु समेत संलग्न गरेर तनभनानसुार घर नक्र्ापास दस्तरु संकलन गनश सयकने गरी तीन 
बषशको प्रक्षेपण गररएको छ । 

 क्र.सं. आतथशक बषश प्रके्षयपत रकम रु. कैयफित 
१ २०७९।०८० २४०००।  
२ २०८०।०८१ ३००००।  
३ २०८१।०८२ ३००००।  
४ २०७९।०८० ४७६०००। परुाना घर सूजचकरण र्लु्क 

 

सधुारका पक्षहरू 

▪ घर अतभलेखीकरणका लातग सािशजतनक सूचना जारी गरी सूचीकृत गने  

▪ मापदण्ड तथा कािशयितधहरू बनाएर नक्सापास प्रािधान पूणश रुपमा लाग ुगने । 

▪ घरको तल्ला, बनोट तथा यकतसमका आधारमा दस्तरुको दर समिानकुुल पररमाजशन गने । 

▪ गाँउपातलका गठन पूिश िनेका घरहरूको अतभलेखीकरणको लातग दस्तरु आतथशक ऐनमा समािेर् गने। 

▪ नक्सापासको लातग मापदण्ड तथा कािशयितध अनसुार भिन तनमाशण भए नभएको अनगुमन गने ।  

 

ग) िहाल यिटौरी र्लु्क 

 

हालको अिस्था 
गाँउपातलकाले आफुले रेखदेख िा संचालन गरेको हाटिजार र सरकारी जग्गामा िनेका संरचनाको उपिोग 
गरेिापत बहाल यिटौरी र्लु्क लगाउन पाउने काननुी व्ििस्था छ । तर गाँउपातलकाको आतथशक ऐन 
२०७७।०७८ मा िस सभबतधी कुनै िििस्था गररएको छैन । गाँउपातलकाले आतथशक बषश २०७६/७७ मा 
िहाल यिटौरी जर्षशकबाट कुनै र्लु्क संकलन समेत गनश सकेको देजखदैन ।  

 

संभािना 
िडाहरुमा यिस्तारै बढ्दै गरेका सानासाना बजार केतर, सडक अतधकार क्षते्रमा तनमाशण गररएका भिन र गनश 
सयकने जग्गाहरुको प्रिोग गरर िहाल यिटौरी र्लु्क असलु गनश सयकतछ ।  

सधुारका पक्षहरू 

गाँउपातलकाको िहाल यिटौरी र्लु्कमा सधुारको लातग तनभ नानसुार प्रस्ताि गररएको छाः 
▪ गाँउपातलकातभत्र भएका सािशजतनक िा सडक अतधकार क्षेत्र तभत्रका जतमनको यििरण संकलन गने। 

▪ िहाल यिटौरी र्लु्कको दािरातभत्र सािशजतनक जग्गाको उपिोग र सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको 
उपिोग गरेिापत लाग् न ेर्लु्कलाई आतथशक ऐनमा उल्लेख गने । 



 
 

▪ संकतलत यििरणका आधारमा िगीकरण गरी हाटबजार यिटौरी र्लु्कको दर तनधाशरण गने र सोही 
आधारमा संकलन गने । 

 

घ) तसफाररर् तथा प्रमाजणत दस्तरु 
हालको अिस्था 
गाउँपातलकाले यितभत न यकतसमका तसफाररर् तथा प्रमाजणत दस्तरुको दर आतथशक ऐन माफश त तनधाशरण गरी 
कािशपातलकाको कािाशलि तथा िडा कािाशलिबाट संकलन गररआएको छ । आतथशक ऐन २०७७।०७८ मा 
यितभत न ५२ यकतसमका तसफाररस तथा प्रमाजणत दस्तरुको दर तनधाशरण गरेको छ । िस तसफाररसको दर 
अतधकतम रु.३००० (उद्योग ठाउसारी) देजख तिूनतम रु १०० सभम तोयकएको छ । गाँउपातलकाले 
तसफाररस, प्रमाजणत र अति दस्तरु गरी आतथशक बषश २०७६/७७ मा रु. १९००१५। रकम संकलन भएको 
देजखतछ ।  
 

सभभािना 
ितशमानमा पातलका केतर र िडाहरूले गने यितभत न तसफाररर्को आधारमा निाँ दररेट किम गनश सयकने संभािना 
रहेको छ । आगामी तीन आतथशक बषशका लातग तसफाररस, प्रमाजणत र अति दस्तरुमा बायषशक ५ प्रततर्तका 
दरले बयृद्ध हनुेगरी तपर्ील अनसुार प्रके्षपण गररएको ।  

क्र.सं. आतथशक बषश प्रक्षेयपत रकम रु. कैयफित 
१ २०७९।०८० २०९४९२।  
२ २०८०।०८१ २१९९६६।  
३ २०८१।०८२ २३०९६४।  

 

सधुारका पक्षहरू   

▪ यितभन्न यकतसमका तसफाररर् तथा दस्तरुहरूको िगीकरण गरी दस्तरुका दर तनधाशरण गने । 

▪ तसफाररर् िा प्रमाजणत गनुश पूिश दस्तरु ततरे नततरेको प्रमाण समािेर् गने प्रणाली स्थायपत गने । 

▪ दस्तरु नबझुाएसभम सभबजतधत अतधकारीले तसफाररर् िा प्रमाजणत नगने । 

 

ङ) सरकारी सभपजत्तको बहाल र यिक्रीबाट प्राप् त आि 

हालको अिस्था र संभािना  
आतथशक बषश २०७७/७८ मा िस गाँउपातलकाले सरकारी सभपततको िहाल र यिक्री जर्षशकबाट रु. 
१००,११०। आभदानी गरेको देजखतछ । आतथशक ऐनमा राजपत्र, पसु्तक, नक्र्ा आर्दको मूल्ि भने तोयकएको 
छैन । गाउँपातलकाको स्िातमत्िमा भएका सभपजत्तहरू जस्तै व्िाक हो लोडर, प्रोजेक्टर, राजपत्र, पसु्तक, नक्र्ा, 
बोलपत्र आर्दको बहाल यिक्रीका सभबतधमा आिश्िक तथिांक र दररेटहरु नभएकोले आगामी आतथशक बषशमा 
िी सिै पक्षलाइ ध्िान र्दइ िोजना बनाउन सयकने छ । हाल भईरहेको आभदानीमा बायषशक ५ प्रततर्तले बयृद्ध 
हनुेगरी आगामी तीन आतथशक बषशका लातग देहाि अनसुार सरकारी सभपजत्तको बहाल र यिक्रीबाट प्राप् त आि 
प्रके्षपण गररएको छ । 

 



 
 

क्र.सं. आतथशक बषश प्रक्षेयपत रकम रु. कैयफित 
१ २०७९।०८० ११५६२७।  
२ २०८०।०८१ १२१४०८।  
३ २०८१।०८२ १२७४७९।  

 

सधुारका पक्षहरु 

▪ गाउँपातलकाको स्िातमत्िमा भएका र बहालमा लगाउन सयकने सभपजत्तहरूको यििरण ियकन गरी सबै 
सभपजत्तको बहाल रकमको दर आतथशक ऐनमा समािेर् गने । 

▪ गाउँपातलकाको सभपजत्त बहालमा लगाउन ेसभबतधमा कािशयितध तजुशमा गरी कािाशतििनमा ल्िाउने । 

▪ कािशयितधमा उजल्लजखत र्तशहरू पालाना भए नभएको आितधक रुपमा अनगुमन गने । 

 

च) िन पैदािर, जडीबटुी तथा ढंुगा, तगटी, िालिुा, दहत्तर बहत्तर र्लु्क 

 

हालको अिस्था 
गाँउपातलकाले आफ्नो के्षत्रतभत्र िातािरणीि प्रभाि मूल्िाङ्कन तथा प्रारजभभक िातािरणीि परीक्षणबाट तोयकएको 
पररमाणमा स्लेट, ढंुगा, तगट्टी, बालिुा एिम ् माटोजति िस्त ु तबक्री गनश सक् न े प्रािधान छ । तसलीचोङ 
गाँउपातलकाको आतथशक ऐन २०७८।०७९ मा जडीबटुी, ढंुगा, तगयट, िालिुा दहत्तर बहत्तर र्लु्क सभबतधी 
उल्लेख गररएको छ। तर आतथशक बषश २०७७/७८ मा गाँउपातलकाले अनमुान र असलुी  गरेको छैन । 

 

सभभािना 
िो गाँउपातलका मकाल ु बरुण रायिि तनकुञ्जको मध्ििती क्षेत्रतभत्र अिजस्थत भएकाले प्राकृततक स्रोतहरुको 
उत्खनन, व्ििस्थापन तथा पररचालन रायिि तनकुञ्ज तथा ितिजतत ु संरक्षण ऐन अनसुार हनु े भएकाले 
गाउँपातलका आफैले मात्र िी के्षत्रको राजस्ि  संकलन गनश तमल्दैन । सामदुायिक िन उपभोक्ता सतमततको 
कािशिोजना स्िीकृत गने र प्राप्त आभदानीको १० प्रततर्त स्थानीि तहलाई बझुाउनपुने व्ििस्था स्थानीि सरकार 
संचालन ऐनमा रहेको छ । त्िसैगरर रायिि तनकुञ्ज तथा ितिजतत ुसंरक्षण ऐन  २०२९ को रं्सोधन २०७५ 
को २५ क मा रायिि तनकुञ्ज, आरक्ष िा संरक्षण के्षत्रले गरेको आभदानीको रकममध्िे ३० दजख ५० प्रततर्त 
रकम स्थानीि तहसँग समतिि गरर स्थानीि जनताको सामदुायिक यिकासका लातग खचश गनश सक्ने प्रािधान 
रहेको हुँदा पातलकाले तनकुञ्जसँग समतिि गरी संजचत कोषमा सामदुायिक यिकासको बजेट ल्िाउन सक्न े
संभािना देजखतछ । 



 
 

 

 

 

उपरोक्त व्ििस्था अनसुार प्राकृततक स्रोतको पररचालनबाट राजस्ि  संकलनमा बढोत्तरी गनश गाउँपातलकाले  
मकाल ुबरुण रायिि तनकुञ्जसँग आिस्िक समतिि र सहकािश गनशपने देजखतछ । 

पाकीङ् र्लु्क, पिशटन र्लु्क, रेयकङ, कािायकंग, क्िानोइङ र्लु्क, बजतज जजभपङ लगाितका र्लु्कहरु उठाउन 
आ.ब. २०७८।०७९ को आतथशक ऐनमा िी र्ीषशकहरुमा दररेट  कािम गरीएको छ तर गाउँपातलकाले 
हालसभम ती जर्षशकमा कुनै यकतसमको र्लु्क लगाईएको छैन । 

उल्लेजखत लगाित आततररक आि बयृद्ध गनश सयकने के्षत्रहरुमा स्थानीि पिशटन र्लु्क, पिुाशधार उपिोग र्लु्क, 
फोहोरमैला व्ििस्थापन र्लु्क जतडबटुी जचराइतो, अलैची, िार्ाशगभुबा, रुराक्ष, अजभलसो, अल्लो, अगेली आर्दको 
उत्पादन अनसुारको फरक कर तनधाशरण गरी कर संकलन गनश सयकने देजखतछ । तातलका नं. १३ मा कुल 
संभाव्ि आि र प्रके्षयपत रकम उल्लेख गररएको छ ।  

तनकािीका लाचग तयार गररएको अलैंिी । 

 



 
 

पररच्छेद÷चाराः आि संकलनको सँस्थागत क्षमता तथा संकलन अिस्था    

िस पररच्छेदका उपखण्डहरुमा तसलीचोङ गाँउपातलकाले राजस्ि  पररचालनमा गरेका प्रिासहरू तथा आि 
संकलनको अिस्थालाई छोटकरीमा व्िाख्िा गररएको छ । िसले गाँउपातलकाको आि संकलनको लातग 
संस्थागत क्षमतामा सधुार गनश गनुशपने कािशहरू पयहचान गनश सहिोग पगु् ने छ । 

 

४.१ राजस्ि पररचालन सभबतधी नीतत तथा संितत्र 

 

स्थानीि सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६५ मा स्थानीि राजस्ि  परामर्श सतमतत सभबतधी व्ििस्था 
रहेको छ । िस सतमततले राजस्ि सभबतधी नीतत तथा कानून तजुशमा, संर्ोधन, पररमाजशन र सोको पररपालना 
सभबतधी परामर्श, राजश् िको स्रोत, दर, दािरा यिश् लेषण गरी प्राप् त हनुसक् ने राजश् िको यिश् लेषण, अनमुान, कर, 
गैरकर, सेिा र्लु्क, दस्तरु आर्दको दर सभबतधमा परामर्श र्दने जस्ता कािशहरु गदशछ । िस गाउँपातलकामा 
स्थानीि राजस्ि  परामर्श सतमततको गठन देहाि अनसुार भएको छ ।  

 

तातलका ७: राजस्ि  परामर्श सतमततको यििरण 

क्र.स. सतमततका व्िजक्तहरु  जजभमेिारी 
१ गाँउपातलका उपाध्िक्ष: देयिता कुलङु संिोजक 

२ प्रमखु प्रर्ासयकि अतधकृताः रामराज पौडेल सदस्ि 

३ कािशपातलका सदस्ि रेयिका रसाइली सदस्ि 

४ कािशपातलका सदस्िाः देिेतर राई सदस्ि 

५ उद्योग बाजणज्ि संघको प्रतततनधी सदस्ि 
६ लेखापाल भोलामान राई सदस्ि सजचि 

 

गाँउपातलकाको राजस्ि पररचालनमा प्रभािकाररता ल्िाउनका लातग राजस्ि  परामर्श सतमततको बैठक गरी 
राजश् िको दर तनधाशरण तसफाररस, िायषशक राजस्ि अनमुान आर्द तनणशि गने गरेको देजखतछ । गाँउपातलकाले 
आतथशक बषशको २०७८/७९ को लातग आतथशक ऐन पाररत गरेको छ । राजस्ि  परामर्श सतमततको बैठक िसी 
आततररक आिको दररेट प्रस्ताि गरर गाँउसभाले सो दररेट स्िीकृत गरेका छ । आिका जर्षशगत दािरा तथा 
उक्त दािराका दररेटहरू राखी गाँउसभा माफश त ्आतथशक ऐन पाररत गररएको छ ।  

 

गाउँपातलकाको राजस्ि प्रर्ासन 

गाँउपातलकाको राजस्ि प्रर्ासनलाई अझ प्रभािकारी बनाउने नीतत चाल ुबजेटमाफश त पतन गाँउपातलकाले तलएको 
छ । िसको प्रभािकाररताका लातग गाउँपातलकाले गनुशपने कािशहरुमा राजस्ि  र्ाखा िा उपर्ाखाको स्थापना, 
जनर्जक्त व्ििस्थापन, राजस्ि र्ाखाको संस्थागत यिकास, राजस्ि सभितधी कािशिोजना तजुशमा, मालपोत 
कािाशलिबाट स्थानीि जग्गाको लगत अद्याितधक, करदाताहरुको पयहचान र लगत अतभलेखीकरण, कर तथा गैर 
करका स्रोतहरुको पयहचान गनुशपने  रहेको छ । िडास्तरमा काम गने कमशचारीलाई प्रभािकारी सेिा प्रिाह र 
राजस्ि संकलन कािशमा पररचालन गनपुने हतुछ । साथै जनर्जक्त व्ििस्थापन गरर गाँउपातलका तथा िडा 



 
 

कािाशलिका राजस्ि प्रर्ासनसँग सभबजतधत कमशचारीहरुलाई राजस्ि र आिका र्ीषशकका यिषिमा अतभमखुीकरण 
र अतभलेख व्ििस्थापन सभबतधी क्षमता यिकास कािशक्रमहरुको आिोजना गनशपने आिस्िकता देजखतछ । 

 

४.२ आि संकलनको संस्थागत क्षमता 
गाउँपातलकामा राजस्ि र्ाखा तभनै्न स्थापना नभए तापतन िस सभबतधी काम आतथशक प्रर्ासन र्ाखाबाट र िसै 
र्ाखा  अततगशत नै िडा कािाशलिहरूबाट िडा सजचि तथा िडाका अति कमशचारीहरु माफश त राजश् िको संकलन 
तथा अतभलेखीकरण गररंदै आएको छ । स्थलगत अिलोकन, प्रत्िक्ष छलफल, टेतलफोन अततरिाताश तथा 
यितभत न सूचनाका आधारमा हेदाश हाल गाँउपातलकाको राजस्ि  संकलनको अिस्था देहािअनसुार रहेको  छाः 

▪ गाउँपातलकामा राजस्ि  संकलन तथा व्ििस्थापन सभबतधी काम गनश छुटै्ट र्ाखाको स्थापना र 
आिस्िक जनर्जक्त व्ििस्थापन नभएको । 

▪ गाँउपातलका कािाशलि तथा िडा कािाशलिहरूमा कभप्िटुर यितलि प्रणाली माफश त राजस्ि  संकलन 
नभएको  

▪ सफ्टिेिरमा राजस्ि का र्ीषशकहरू हाल नेपाल सरकारले व्ििस्था गरेको राजस्ि  कोड तथा र्ीषशक 
अनसुार नभएकाले संकलन गररएको राजस्ि का र्ीषशकहरू नतमलेको । 

▪ िडा सजचि माफश त िडामानै राजस्ि  संकलन गने कािशले सेिाग्राहीलाई सयुिधा प्रदान गरेको । 

▪ “घ” िगशको इजाजत पत्र लगाित अति र्लु्कहरू, टेण्डर तबक्री तथा पररक्षा र्लु्क जस्ता राजस्ि 
गाँउपातलका कािाशलिबाट संकलन हनु ेगरेको । 

▪ हालसभम राजस्िको दािरा बयृद्ध, संकलन तथा त्िसको प्रभािकारीताका लातग कुनै अध्ििन, अनसुतधान, 
अनगुमन तथा मूल्िांङकन नभएको। 

 

४.३ यिगतको आि पररचालनको अिस्था 
 

िस गाउँपातलकाको कुल आिमा आततररक आिको यहस्सा अत्ितत तिून रहेको छ । आततररक आि तफश  
एयककृत सभपतत कर, िहाल कर, घरजग्गा रजजष् रेर्न दस्तरु, व्ििसाि रजजष् रेर्न दस्तरु लगाित अति 
प्रर्ासतनक र्लु्क तथा दस्तरुहरु रहेका छन ्। तसथश आगामी र्दनमा समेत आततररक आितफश  गाउँपातलकाको 
लातग सभपजत्त कर, मालपोत, ब्ििसाि कर र दस्तरु नै मखु्ि तथा र्दगो के्षत्र हनु ् । गाउँपातलकाले हाल 
लगाइरहेको एकीकृत सभपजत्त करलाइ काननु बमोजजम सभपजत्त कर र मालपोत िा भमूी करको रुपमा जमीनको 
उपिोगका आधारमा ितगशकरण गरेर दर तनधाशरण गनशपने देजखतछ । उद्योग व्ििसािको यिकास भए अनसुार 
व्ििसाि करको असलुी प्रभािकारी देजखंदैन । घरबहाल कर, यिज्ञापन कर, जडीबटुी किाडी तथा जीिजतत ु
करको सभभािना तत्कालका लातग तिून रहेको देजखतछ । गाउँपातलकासँग यिगत आतथशक िषशहरुको तथिांकको 
र्ीषशकगत िथाथश आिसभबतधी अतभलेख ब्ििजस्थत देजखदैन । िसले गदाश गाउँपातलकाको समग्र राजस्ि  
प्रके्षपणलाई िथाथशको नजजक पिुाशउन कर्ठनाइ रहेको छ । गाउँपातलकाबाट प्राप् त तथिांक अनसुार 
गाउँपातलकाले यिगत आ.ि. २०७५/०७६ देजख २०७८/७९ फागनुसभमको अनमुातनत आि यििरण देहाि 
अनसुार रहेको छाः 



 
 

तातलका ८: गाउँपातलकाको आिको अिस्था 

आि जर्षशक 
२०७५/७६ 
को िथाथश 

२०७६/७७ 
को िथाथश 

२०७७/७८ को 
िथाथश 

२०७८/७९ फाल्गणु 
१५ सभमको िथाथश 

क) आततररक आि रु. 
(अनमुातनत) 

१९७३०५३ ३१२४४५१२ ६२२०५७५७ ९८२५३५ 

एयककृत सभपती कर   ८३७९११ ० 

घर बहाल कर   ४३३०० ० 

अति कर   १२१३३६ १११६१७ 

अति संस्थागत आततररक 
अनदुान 

  ३३५०७६९ ७७१७८६ 

सरकारी सभपती तबक्रीबाट प्राप्त 
रकम 

  १००११० ० 

तसफाररस दस्तरु   १९००१५ ० 

ब्ििर्ाि कर   २४६५३५ ० 

बेरुज ु   ३१७१५० ९९१३२ 

बैंक मैज्दात   ५६९९८६३१ ० 

ख) राजस्ि बाडँफाडँबाट प्राप् त 
आि  

४५१६४६२१ ४४२७८५६४ ५५९३७५५८ २६०९९७०२ 

घरजग्गा रजजिेसन दस्तरु  ९९९६३ २३०३८१ २३०३८१ 

बाँडफाँड भई प्राप्त  हनुे मूल्ि 
अतभबदृ्धी कर 

 ४१७५१७४४ ५२३२५३०६ १८७५५२६३ 

बाँडफाँड भई प्राप्त  हनुे अतत 
र्लु्क 

 ० ० ५७५४२२६ 

बाँडफाँड भई प्राप्त  हनुे सिारी 
साधन कर 

 १४८१८७३ २४९७९४१ १३५९८३२ 

बाँडफाँड भई प्राप्त  पिशतारोहण 
बापतको रोिल्टी 

 ९४४९८४ ८८३९३० ० 

ग) अनदुान १७८६४०९०५ १९४३४२६१६ २३४७१५११९ १५९०३४५०० 

संजघि सरकार १७३८२५९०५ १८३३१८५९४ २१८१४९९३८ १५५१०९५०० 

समानीकरण अनदुान ८९४००००० ९१४००००० ९४५००००० ५०७५०००० 

सर्तश अनदुान चाल ु ८४४२५९०५ ९१९१८५९४ १२३६४९९३८ ८७०२४५०० 

सर्तश अनदुान पुजँजगत  ० ० १७३३५००० 

यिर्ेष अनदुान पुजँजगत  ० ० ० 

प्रदेर् सरकार ४८१५००० ११०२४०२२ १६५६५१८१ ३९२५००० 

समानीकरण अनदुान ३३१५००० ६९६९००० ७०२०००० २८९०००० 

र्सतश अनदुान चाल ु १५००००० ४०५५०२२ ९०६२८८ १०३५००० 

तबषेर् अनदुान चाल ु  ० ० ० 



 
 

समपरुक अनदुान पुजँजगत  ० ८६३८८९३ ० 

कुल जभमा २२५७७८५७९ २६९८६५६९२ ३५२८५८४३४ १८६११६७३७ 

 

उल्लेजखत तातलका अनसुार िस गाउँपातलकाको बायषशक कुल आिलाइ तलुनात्मक रुपमा हेदाश आ.ब. 
२०७५।०७६ को आधारमा आ.ब. २०७६।०७७ मा २० प्रततर्तले र आ.ब. २०७७।०७८ मा कररि 
३१ प्रततर्तले बयृद्ध भएको देजखतछ । तर सिै आ.ब. को आततररक आिको बे्रकडाउन प्राप्त नभएकाले 
तलुनात्मक बयृद्ध देखाउन सयकएन । गाउँपातलकाको आि संरचना हेदाश कुल आिमा आततररक आिको यहस्सा 
आ.ि. २०७७/७८ मा १.५% र त्िस अजघका बषशहरुमा अझ कम रहेको अनमुान गनश सयकतछ । िस 
तातलकामा कुल आिमा आततररक आिको प्रततर्त धेरै देजखनकुो कारण त्िसमा अजघल्लो आ.ब.को बैंक 
मौज्दात समेत संलग्न गररएकाले हो । िद्ययप गाउँपातलकाको समग्र आिको प्रमखु स्रोतको रुपमा संघीि 
सरकारबाट प्राप् त हनुे राजस्ि िाँडफाँड र अनदुान बापतको रकम नै रहेको देजखतछ । उल्लेजखत तातलका 
अनसुार गाउँपातलकाको समग्र आिको सारांर् देहािअनसुार रहेको छाः 
 

तातलका ९ : कुल आिमा गाउँपातलकाको आततररक आिको िोगदान 

 आय 
शिर्षक 

२०७५/७६ को यथाथष २०७६/७७ को यथाथष 
आ. ब. २०७७/७८ को 

यथाथष 

आ. ब.२०७८/७९ 
फाल्गुण १५ 

सम्मको यथाथष 
रकम प्रतििि रकम प्रतििि रकम प्रतििि रकम प्रतििि 

क) 
आन्तररक 
आय 

१९७३०५३ १ ३१२४४५१२ ११.६ ६२२०५७५७ १७.६ ९८२५३५ ०.५ 

ख) राजस्ि 
बाडफाड 

४५१६४६२१ २० ४४२७८५६४ १६.४ ५५९३७५५८ १५.९ २६०९९७०२ १४. 

ग) अनदुान १७८६४०९०५ ७९ १९४३४२६१६ ७२. २३४७१५११९ ६६.५ १५९०३४५०० ८५.४ 

कुल जम्मा २२५७७८५७९ १०० २६९८६५६९२ १००. ३५२८५८४३४ १००. १८६११६७३७ १००. 
 

 

४.४ राजस्ि पररचालनमा रहेका सिालहरु 

 

तसलीचोङ गाँउपातलकाको आततररक आि पररचालनमा निाँ ब्ििस्था अनसुारको प्रर्ासतनक क्षमता यिकास गनश 
आिश्िक देजखतछ । आततररक आि पररचालनमा देजखएका सिालहरूलाई तनभ नानसुार प्रस्ततु गररएको छाः 
 

क) राजस्ि प्रर्ासन 
 

राजस्ि  पररचालन क्षमता सधुार तथा राजस्ि को स्रोत र आधारहरू िृयद्ध गनश गाउँपातलकामा राजस्ि  र्ाखा िा 
एकाई स्थापना र आिश्िक दरबतदी स्िीकृतत तथा कमशचारी पदस्थापना गनुश आिश्िक देजखतछ । िसका साथै 
गाँउपातलकाको राजस्ि  अतधकारको आधारमा भौततक सयुिधा थप गने, कमशचारीहरुलाई क्षमता यिकास तातलम, 



 
 

प्रयितधमा आधाररत राजस्ि अतभलेख तथा सूचना प्रणाली, सक्षम राजस्ि र्ाखाको व्ििस्था हनु आिश्िक छ । 

साथै िडामा राजस्ि संकलनको व्ििजस्थत यिद्यतुीि प्रणालीको लातग िडा कािाशलिहरुको समेत क्षमता अतभबयृद्ध 
गररन ुपदशछ ।  

 

ख) आततररक तनितत्रण 

राजस्ि  असलुीका लातग जारी गररने रसीदको तनितत्रण जरुरी हतुछ । कतत प्रतत रसीद छपाई भएको हो प्रमखु 
प्रर्ासयकि अतधकृतबाट सबै प्रतत प्रमाजणत गराई त्िसको जानकारी राजस्ि  र्ाखा र लेखा र्ाखामा सरुजक्षत 
रहन ुपदशछ । राजस्ि  र्ाखाले जजतसीफाँटबाट रतसद एकमषु् ट तनकासा तलई सभबजतधत िडामा सजचिलाई िा 
अति कमशचारीलाई तस.न. समेत प्रष् ट हनुेगरी तनकासा गररन ुपदशछ र रसीद तनितत्रण खातामा अतभलेख राजखन ु
पदशछ । प्राप् त रकमलाई गाँउपातलकाको गोश्वारा खातामा र्ीषशक अनसुार चढाई मातसक रुपमा प्रमाजणत गरर 
राजस्ि को र्ीषशकगत प्रततिेदन पठाउन ेव्ििस्था गररन ुपदशछ । उठेको राजस्ि  िथासक्ि बैंक जभमा गराउन े
व्ििस्था हनुपुदशछ । 

 

ग) आततररक आि पररचालन नीतत तथा कािशयितध 

 

गाँउपातलकाले आि पररचालन सभबतधी नीतत तथा मखु्ि आि र्ीषशकहरूिाट आि संकलन गने कािशयितध तिार 
गरी िडा सतमततहरूलाई समेत उपलब्ध गराउन ु पदशछ । िसमा आि संकलन गने यितध, प्रततिेदन बझुाउन े
ढाँचा, नगद दाजखला सभबतधी व्ििस्था, अनगुमन जस्ता यिषििस्त ुपदशछन ्।  

 

घ) आतथशक ऐनमा सधुार 
 

गाँउपातलकाले आतथशक ऐन तजुशमा गरी स्िीकृत गरेको छ तर सो ऐनलाई अततर सरकारी यित्त व्ििस्थापन ऐन 
२०७४ िमोजजम सधुार गरी व्ििहाररक तथा िस्तपुरक बनाउनपुने देजखतछ । आतथशक ऐनमा सिारी करको 
व्ििस्था गररएको छ । तर प्रचतलत संघीि काननुी व्ििस्था अनरुुप िो कर सिै सिारी साधनमा तलन नपाइन े
हुँदा िसलाई हटाउनपुनेछ । गाउँपातलकाको सिारी तथा अति ितत्र उपकरण हल, जस्ता सभपजत्तको भाडा दर 
ऐनमा उल्लेख नभएको हुँदा यिनीहरुलाई ऐनमा समािेर् गनुशपने देजखतछ । िस्तै, पररिततशत व्ििस्था अनसुार 
सिै जग्गा जमीनमा सभपजत्त कर लगाउन नपाइने भएकाले सभपजत्त कर लगाउन आतथशक ऐनलाई सोहीअनसुार 
पररमाजशन गनुशपनेछ । गाँउपातलकाको धेरै के्षत्रहरु ग्रातमण भेगमा पदशछन । त्िसैले गाँउ, बजार तथा राजमागश 
आसपासको के्षत्रमा जमीनको मूल्ि र उपिोतगतामा व्िापक अततर हनुे भएकोले जमीनको उत्पादन,  उपिोतगता 
र सडक पहुँचको आधारमा कर तलने प्रणालीको यिकास हनु सकेमा कर पतन बढी संकलन हनु ेर बढी िैज्ञातनक 
तथा तिािीक समेत हनुे देजखतछ । 

 
 
 

ङ) राजस्ि का दर तनधाशरण तथा प्रचार प्रसार 
 



 
 

गाँउपातलकाले राजश् िको दर तनधाशरण गदाश समान स्तरका करदाताहरुलाई समान व्ििहार हनुे गरी तथा समान 
तहका स्थानीि सरकार िीच तिून अततर हनुे यिषिमा ध्िान र्दन आिश्िक हतुछ । स्थानीि करका आधारहरु 
पिाशप् त राजस्ि  संकलन गनश सयकने खालको हनु ुपदशछ । अथाशत संकतलत राजस्ि भतदा संकलन गदाश लाग् न े
खचश बढी हनुे खालको हनु ुहुँदैन । साथै स्थानीि उत्पादनका आधारमा दर तनधाशरण गदाश करदातालाई पतन 
मकाश नपने र गाँउपातलकालाई पतन राजस्ि प्राप् त सहज रुपमा हनुे हतुछ । घरजग्गा रजजष् रेर्न दस्तरु अततगशत 
मालपोतको मूल्िांकन र स्थानीि चलनचल्तीको रकम ज्िादै फरक भएका सो पररमाजशनका लातग पहल गदाश 
राजश् िमा बयृद्ध हनु े अिस्था तसजशना हतुछ । गाउँपातलकाले हालको काननुी व्ििस्था अनसुार राजस्ि  
संकलनका लातग दर तनधाशरण गरी त्िसको प्रचार प्रसार गनश आिश्िक देजखतछ । त्िसैगरी करदातालाई 
आफूले ततनुशपने रकम र जर्षशक सभितधी जानकारी उपलब्ध गराउन कर जर्क्षा कािशक्रम संचालन गनुशपने हतुछ 
। िसका अततररक्त समिमा राजस्ि  नततरेमा दण्ड जररिाना लाग् न े तथा धेरै राजस्ि ततने करदाताहरुलाई 
प्रोत्साहन तथा परुस्कृत गने प्रणालीको बारेमा आिश्िक प्रचार प्रसार गनुश पदशछ । साथै कर संकलन तथा 
सूचना प्रिाहमा आधतुनक प्रयिधीहरुको प्रिोग अंगीकार गनश पदशछ । 

 

च) अतभलेख व्ििस्थापन 

 

आततररक आिको अतधकतम पररचालनका लातग िसका आधारहरूको अतभलेख अद्याितधक हनु ुजरुरी छ । 
गाँउपातलकालाई प्राप् त राजस्ि का अतधकारसँग सभबजतधत व्िजक्तगत सभपजत्तहरू, व्िापार व्ििसािहरू, सेिा 
सयुिधाहरू आर्दको अतभलेख तिारी तथा अद्याितधक गनश आिश्िक रहेको छ । अद्याितधक अतभलेख तबना 
राजस्ि  सभबतधी नीतत तनधाशरण, प्रके्षपण, असलुी व्ििस्थाको अनगुमन प्रभािकारी हनु सक्दैन । गाँउपातलकाका 
सभभाव्ि राजश् का स्रोतहरु (कर, र्लु्क तथा दस्तरु) को पयहचान गरी दािरा फरायकलो बनाउने तथा दर 
तनधाशरण गरी सामयिक रुपमा िस्तो दरलाई अद्याितधक गदै जानपुदशछ । गाँउपातलकाबाट राजस्ि निाँ स्रोतहरु 
पयहचान तथा कािाशतििनका लातग आिश्िक लगानी तथा प्राथतमकीकरणका आधारमा अध्ििन, अनसुतधान तथा 
सभभािना यिश् लेषण गदै निाँ स्रोतहरुको पयहचान र पररचालन तथा बतशमान स्रोतहरुको दािरा यिस्तार गदै 
आततररक राजश् िलाई र्दगो बनाउन आिश्िक हतुछ । िस कािशको लातग दक्ष जनर्जक्तको व्ििस्थापन र 
जनताको सहिोग अपररहािश हतुछ । 

 

छ) समतिि संितत्र 

िो पातलकाको सिै के्षत्र मकाल ुबरुण रायिि तनकुञ्जको मध्ििती के्षत्रमा पने हनुाले राजस्ि  व्ििस्थापनका 
के्षत्रमा तनकुञ्जसँग अिस्िक समतिि तथा सहकािश गनशपने देजखतछ । रायिि तनकुञ्ज तथा ितिजतत ुसंरक्षण ऐन  
२०२९ को रं्सोधन २०७५ को २५ क मा रायिि तनकुञ्ज, आरक्ष िा संरक्षण के्षत्रले गरेको आभदानीको 
रकममध्िे ३० दजख ५० प्रततर्त रकम स्थानीि तहसँग समतिि गरर स्थानीि जनताको सामदुायिक यिकासका 
लातग खचश गनश सक्ने प्रािधान रहेको हुँदा पातलकाले तनकुञ्जसँग समतिि गरी संजचत कोषमा सामदुायिक 
यिकासको उक्त बजेट ल्िाउन समतिि तथा सहकािश गनशपने देजखतछ । 

 



 
 

त्िसैगरी राजस्ि  पररचालनमा  नीतत तनमाशण, र्लु्क तथा दस्तरुको दर तनधाशरण, राजस्ि  संकलन यितध तनधाशरण 
जस्ता कािशमा आततररक तथा िाह् ि तनकािहरूसंग समतिि अपररहािश हतुछ । िसका लातग राजस्ि का आधार 
तनधाशरण तथा दरहरूमा पररमाजशनका लातग राजस्ि  परामर्श सतमततको भतूमकालाई अझै प्रभािकारी बनाउन ु
पदशछ । आि संकलनमा िडा सतमततको भतूमकालाई स्पष् ट व्िाख्िा गरी िडा र राजस्ि  र्ाखातबच तनरततर 
समतिि हनु जरुरी देजखतछ । त्िसैगरी राजस्ि  बाँडफाँट सभबतधमा केतर, प्रदेर् तथा अति स्थानीि 
तहहरूसंग समतिि गनश आिश्िक पहल गनुशपने देजखतछ । राजस्ि प्रर्ासनलाई प्रभािकारी िनाउन तनिाशजचत 
नेततृ्िले तनितमत अनगुमन र छलफल गनुशपदशछ । स्थानीि करदाता केजतरत समदुािहरुसँग छलफल गरी निाँ 
करका जर्षशकहरु कािाशतििनमा ल्िाउन ुपदशछ । 

 

ज) चहुािट तनितत्रण, पारदजर्शता र जिाफदेयहता 
 

आिको संकलन अिस्थाको अनगुमन गरी राजस्ि  चहुािट भएको पाइएमा त्िसलाई तनितत्रण गनश तत्काल 
आिश्िक कािश गनुश पदशछ । गाँउपातलकाले आि व्ििको यििरण, आततररक र अजततम लेखा प्रततिेदन 
आितधक रूपमा प्रकार्मा ल्िाउन,ु करदातासँग तनरततर संिाद गनुश, सूचना प्रयितध तथा सामाजजक तमतडिामाफश त ्
राजस्ि  र करबाट प्राप् त आिलाई के के जर्षशकमा खचश गररिो भत ने यििरणबारे नागररक तथा सरोकारिालालाई 
जानकारी गराउन ुिस र्दर्ातफश को केही सकारात्मक प्रिासहरू हनु सक्दछन ्। 

 

झ) समािेजर्ता तथा सहभातगता अतभबयृद्ध 

 

कर प्रणालीको यिकास गदाश करको दािरा फरायकलो बनाउन र यपछतडएका जनताहरुलाई पतन समेट्न गररि, 
यिपत न, एकल मयहला, अपािता भएका र जोजखममा परेका व्िजक्तहरुको लातग उपिकु्त व्ििसायिक तथा 
प्रायितधक सीप यिकास गरी तनजहरुबाट संचालन गररने उद्यम व्ििसािमा यितभत न सहतुलित तथा छुट सतुबधाको 
व्ििस्था गरी प्रोत्साहन गने नीतत तलन ुमहत्िपूणश हतुछ ।  

ञ) अति  

प्राि स्थानीि तहहरुमा जनतालाइ कर मात्र थोपरेको भने्न आरोपहरु पतन आइरहेको पररप्रके्ष्िमा करको दर तथा 
दािरामा अदलबदल गदाश करदाताको मनसाि, उसको कारोबार, कर ततनश सक्ने क्षमता, पातलकाको कर संकलन 
गने संगठन क्षमता लगाितका कुराहरुमा ध्िान र्दन अिस्िक देजखतछ ।  

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद ÷पाचँाः राजस्ि  सधुार कािशिोजना 
 



 
 

िस पररच्छेदमा प्राथतमक तथा र्ितति स्रोतहरुबाट प्राप् त यितभत न तथिाङ्क तथा सूचाना यिश् लेषणका आधारमा 
गाँउपातलकाको राजस्ि सधुार कािशिोजना प्रस्ततु गररएको छ । िस कािशिोजनालाई गाउँ कािशपातलकाबाट 
स्िीकृत गरी कािाशतििन गने जजभमेिारी गाउँपातलकाको हनुेछ । 

५.१ राजस्ि  सधुार कािशिोजना  

गाँउपातलकाले राजस्ि सधुारका लातग तलन ेरणनीतत, कािशनीतत र कािशिोजनाहरु तनभ निमोजजम रहेका छनाः 
 

५.१.१ प्रभािकारी राजस्ि  संकलनका रणनीतत तथा कािशनीतत 

तसलीचोि गाउँपातलकामा राजस्ि संकलनमा खासगरी रिाकमा गैसकेको र रिाकमा लानपुने गरी दईु यकतसमका 
अिस्थाहरु छन ्। पयहलेदेजख संकलन हुँदै आएका राजश् िहरु रिाकमा छन ्भन े निाँ राजश् िका स्रोतहरुमा 
जनतालाई िानी पानश थप पहल गनश आिश्िक रहेको छ । सायिकका गायिसहरु तमलाएर गठन गररएको र 
दगुशम तथा यिकट भौगोतलक अिजस्थततमा रहेको  िस गाँउपातलकामा यिद्यमान काननु प्रदत्त केही राजस्ि 
अतधकारहरु हालसभम प्रिोगमा ल्िाउन सयकएको छैन । गाँउपातलकाका काननुहरु पतन समि अनकुुल 
पररमाजशन एिं संर्ोधन गनुशपदशछ । िी तथिहरुलाई समेत मध्िनजर राखी आततररक राजस्ि पररचालन 
सभबतधमा देहाि अनसुारका रणनीतत तथा कािशनीततहरु अिलभबन गनश सझुाि गररएको छ । 

क) राजस्ि सभबतधी कानूनी व्ििस्थामा सधुार गरी आततररक आिको दािरा फरायकलो बनाउने । 

ख) राजस्ि प्रर्ासनको संस्थागत सदुृढीकरण गरी व्ििजस्थत बनाउने । 

ग) राजस्ि प्रणालीलाई सरल, सहज र करदाता मैत्री बनाउन े। 

घ) समतिि र सहकािशको अतभिृयद्ध गने । 

 

   तातलका १०: राजस्ि  सधुार सभबतधी रणनीतत र कािशनीतत 
रणनीतत कािशनीतत 

1) राजस्ि सभबतधी 
काननुी 
व्ििस्थामा सधुार 
गरी आततररक 
आिको दािरा 
फरायकलो 
बनाउने । 

1) गाँउपातलकामा राजश् िसँग सभबजतधत आिश्िक ऐन तथा तनिमहरु तजुशमाका 
साथै तजुशमा भइसकेका ऐन तनिमलाई सधुार गरी अझ बढी व्ििहाररक 
बनाउदै लतगनछे । 

2) कर तथा सेिा र्लु्कलाई सभबजतधत करदाता एिं यिषि के्षत्रसँग आबद्ध 
गराउदै गाँउपातलका तथा तनजीक्षेत्रबाट थप लगानी गनश प्रोत्सायहत गररनेछ। 

3) कर, र्लु्क, सेिा र्लु्क आर्दको दर तथा दािरा तनधाशरण गदाश तनजी क्षेत्र 
तथा सरोकारिालाहरुसँग परामर्श गने पद्धतीको संस्थागत यिकास गररनेछ । 

4) जनताको कर ततने तथा करको भार बहन क्षमता यिश् लेषणका आधारमा कर 
नीततलाई यििेकसभमत र प्रगततर्ील बनाइने छ । 

5) थप राजस्ि का स्रोतको सभभाव्िता अध्ििन गरी सभभाव्ि थप स्रोत 
पयहचानका साथै बतशमान राजस्ि स्रोतको दािरा बयृद्ध गनश िसको ियकन 
तथिाङ्क संकलन गरी सभभाव्िताका आधारमा समि सापेक्ष रुपमा 
करदाताहरुको संख्िा बढाउदै लतगनेछ । 

6) राजश् िको स्रोत बयृद्ध गने पूजँी लगानीको सभभाव्िता अध्ििन गररनेछ । 



 
 

रणनीतत कािशनीतत 

7) सभपजत्त मूल्िांकन सभितधी तसफाररसलाई तनजश्चत आधार र मापदण्डमा 
आिद्ध गरी एकरुपता कािम गररने छ । 

8) आततररक राजश् िका यितभत न स्रोतहरुबारे सभभािना अध्ििन, पयहचान, 
स्रोतहरुको ियकन तथिाङ्क, सूचना संकलन गनश कािशदलहरु बनाई िडागत 
रुपमा पररचालन गररनेछ । 

9) करका स्रोत अनसुारका तथिाङ्क हरेक िषश अद्याितधक गररनेछ । 

10) गाँउपातलकामा पिशटन प्रििशन गनश पूिाशधारहरुको यिकास गररनेछ साथै 
पिशटन यिकासमा िस गाँउपातलकामा रहेका धातमशक/साँस्कृतत धरोहर तथा 
प्राकृततक संपदाको संरक्षण तथा यिकास गनश तनजी के्षत्रसँग साझेदारीको 
समेत पहल गररनेछ । 

11) पूिाशधार उपिोग दस्तरु, घर बहाल कर, व्ििसाि कर जस्ता स्रोत पररचालन 
गनश दर तनधाशरण गदाश तछमेकी स्थानीि तहहरु, तनजी क्षते्र र करदातासँग 
समेत छलफल तथा सहकािश गररनेछ । 

12) तनितमत एिं बढी कर ततने करदातालाई सभमान र परुस्कत गररनेछ । 

13) समिमा कर ततने करदातालाई प्रोत्साहन तथा बक्िौता राख् ने करदातालाई 
जररिाना लगाइने छ । 

2) राजस्ि 
प्रर्ासनको 
संस्थागत 
सदुृढीकरण गरी 
व्ििजस्थत 
बनाउने । 

1) गाँउपातलकाको समग्र राजस्ि पररचालन सभबतधी नीततहरुलाई कािाशतििन 
गनश पातलकामा राजस्ि र्ाखा स्थापना, सदुृयढकरण र क्षमता यिकास 
गररनेछ । 

2) गाँउपातलकाको राजस्ि र्ाखामा स्िीकृत संगठन संरचना अनसुारको दरबतदी 
पूततश गररनेछ । 

3) राजस्ि  परामर्श सतमतत, राजस्ि  र्ाखा र िडा कािाशलिका कमशचारीहरुको 
क्षमता अतभबयृद्ध गररनेछ । 

4) राजस्ि र्ाखाका लातग आिश्िक उपकरण, सफ्टिेिर आर्दको प्रबतध 
तमलाई क्रमसाः िडा कािाशलिहरुसँग सूचना संजालमा जोड्दै लतगने छ ।  

5) स्थानीि करबारे सिशसाधारणलाई जानकारी गराउने करदाता जर्क्षा तथा 
सचेतना कािशक्रम समदुाि/टोल एिं िडास्तरमा संचालन गररनेछ । 

6) प्रादेजर्क तथा जजल्लाका अति स्थानीि तहसँग राजस्ि पररचालन बारे ज्ञान-
सीप, अनभुि आदान-प्रदान र अततरयक्रिा गररनेछ । 

7) राजस्ि लेखापालनलाई कभप्िूटरकृत गररनछे र यिद्यतुीि माध्िमबाट नै 
राजश् िको प्रततिेदन र फाँटबारी बनाइने छ । 

8) राजर्ि सभितधी आततररक तनितत्रणको व्ििस्थाको लातग राजस्ि  रतसद 
तनितत्रण खाता राजखने छ र प्रत्िेक िडाबाट मातसक रुपमा स्रोत खलु्नेगरी 
राजस्ि को प्रततिेदन तलने प्रणाली अिलभबन गररने छ । 

3) राजस्ि कर 
प्रणालीलाई सरल, 
सहज करदाता 

1) कर संकलनमा िथासभभि तनजी के्षत्र, उपभोक्ता सतमतत एिं सहकारी 
संस्थाहरुसँग सहकािश गररनछे । 

2) कर प्रर्ासनलाई पारदर्ी गराउन कर सभबतधी सूचनाहरुमा नागररकहरु 



 
 

रणनीतत कािशनीतत 

मैत्री, पारदर्ी र 
समािेर्ी बनाउन े

को पहुँच परु् िाइनेछ । 

3) कर/राजस्ि सूचना सभबतधी प्रततिेदनहरु अधशिायषशक एिं िायषशक रुपमा 
गाँउपातलकाको िेभसाईटमा राजखने छ । साथै िस्तो सूचनाहरु गाँउपातलका 
तथा िडा कािाशलिको सूचना पाटीमा टाँस गने व्ििस्था तमलाइने छ । 

4) करदाता जर्क्षा र कर सभितधी जनचेतनामूलक कािशक्रमहरु संचालन गररने 
छ । 

5) मयहला, अपागंता भएका व्िजक्त तथा गररब तथा कमजोर आतथशक अिस्थाका 
स्थानीि व्ििसािी तथा घरमूलीहरुलाई करमा यिर्ेष छुटको व्ििस्था 
तमलाईन ेछ । 

6) कर संकलन प्रयक्रिालाई सहज बनाउन बैंक तथा यिद्यतुीि माध्िमबाट कर 
भकु्तानी गने प्रणालीको यिकास गररनेछ । 

4) समतिि र 
सहकािशलाई 
प्रोत्साहन गने 

1) ढंुगा, तगट्टी, बालिुा, माटो जस्ता प्राकृततक स्रोतको उत्खनन,् यिक्री तथा 
बजार व्ििस्थाका सभबतधमा मकाल ुबरुण रायिि तनकुञ्जसँग समतिि तथा 
सहकािश गररनछे । 

2) बाजझएका नीततगत व्ििस्था संर्ोधनका लातग आिश्िक समतिि गररनेछ  

3) कर संकलनमा िथासभभि तनजी के्षत्र, उपभोक्ता सतमतत एिं सहकारी 
संस्थासँग सहकािश गररनछे । 

4) राजश् िसंग सभबजतधत यिषिमा प्रदेर् सरकार तथा जजल्ला समतिि 
सतमततसगँ तनितमत अततरयक्रिा गररनेछ । िसैगरी अति तछमेकी स्थानीि 
तहहरुसंग समतिि िैठक आिोजना गरी राजस्ि संकलनका सिालहरुबारे 
छलफल तथा समतिि गररनछे । 

5) राजस्ि प्रर्ासनलाई प्रभािकारी बनाउन प्रदेर् सरकार तथा जजल्ला समतिि 
सतमततसँगको सहकािश तथा समतििमा जोड र्दइनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

५.१.२ राजस्ि  सधुार कािशिोजना 
 



 
 

क. राजस्ि  प्रर्ासन सधुार कािशिोजना 
तातलका ११: राजस्ि  प्रर्ासन सधुार कािशिोजना 
क्र .स.  सधुारको लातग गनुशपने कािशहरु समिाितध जजभमेिारी 

१ काननुी तथा नीततगत व्ििस्था   

१.१ 

राजस्ि  परामर्श सतमततको मातसक िैठक बसी 
प्रगती तथा कमी कमजोरीको सतमक्षा गने र 
सधुारका िोजनाहरु तिार गने 

२०७९ असारबाट 
तनरततर 

राजस्ि  परामर्श 
सतमतत 

१.२ 
करदाताको ततने क्षमतामा आधाररत रहेर 
अल्पकातलन, मध्िकातलन र दीघशकातलन राजस्ि  
संकलन तथा पररचालन नीतत तनमाशण गने 

२०७९ पौष 
मसातत 

 

गाउँसभा 
 

१.३ सभपजत्त कर र मालपोत कर सकलनको छुट्टाछुटै्ट 
काननु तनमाशण गरी कािाशतििन गने । 

२०७९ असार 
मसातत   

कािशपातलका र 
गाउँसभा 

१.४ 
व्ििसाि कर लगाित अति करहरुको छुट्टाछुटै्ट 
कािशयितध तजुशमा गरी लागू गने  

२०७९ असार 
मसातत सभम 

गाँउ कािशपातलका 

२ संकलन प्रकृिामा सधुार   

२.१ 

तनमाशण भएको नीतत र तनदेजर्काहरुको तत्काल 
कािाशतििन प्रकृिा अगाडी बढाउने र कािाशतििनको 
तनितमत अनगुमन गने  

प्रत्िेक बषश तनरततर राजस्ि  र्ाखा, राजस्ि  
परामर्श सतमतत  

२.२  धेरै कर ततने, तनितमत कर ततने करदाता र संकलन 
गने र्ाखा, िडा लगाितलाई परुस्कृत गने  

प्रत्िेक बषश  गाँउसभा 

२.३ 
कमशचारी तथा जनप्रतततनधीहरुलाई तातलम तथा 
क्षमता तबकास कािशक्रम र करदाताहरुलाई करदाता 
जर्क्षा कािशक्रम संचालन गने 

 

प्रत्िेक बषश तनरततर 
गाउँकािशपातलका, प्रमखु 
प्रर्ासकीि अतधकृत 

२.४ 
कर प्रसार्नको आधतुनक तथा करदातामैत्री 
प्रयिधीको प्रिोग गने  

२०७९ पौष 
मसातत 

गाउँपातलका  

३ संस्थागत व्ििस्था तथा अति   

३.१ 
राजस्ि  परामर्श सतमती र राजस्ि  संकलन तथा 
पररचालन कािशदल तनमाशण गने 

• २०७९ असार 
मसातत   

गाउँ कािशपातलका 

.२३  
गाउँपातलकामा राजस्ि  र्ाखा तथा िडा 
कािाशलिहरुमा संकलन ितुनट स्थापना गने 

• २०७९ असार 
मसातत   

गाउँ कािशपातलका 

३.३ दरितदी अनसुार दक्ष जनर्क्ती ब्ििस्थापन गने • २०७९ पौष 
मसातत सभम 

• गाउँ कािशपातलका  

३.४ िडा कािाशलिहरुमा समेत राजस्ि प्रर्ासनका लातग 
कमशचारीहरुलाई जजभमेिारी यकटान गरी तनितमत 
अनगुमन गने 

२०७९ माघ 
मसातत सभम 

गाँउ कािशपातलका तथा 
प्रमखु प्रर्ासयकि 
अतधकृत 

३.५ राजस्ि र्ाखालाई स्रोत साधन सभपत न बनाउन े २०८० असारसभम गाँउ कािशपातलका 

 



 
 

ख.  कर राजस्ि  सधुार कािशिोजना  
   तातलका १२: राजस्ि सधुार कािशिोजना 

क्र .स.  सधुारको लातग गनुशपने कािशहरु समिाितध जजभमेिारी 
१ सभपतत कर   

१.१ 
गाउँ र बजार के्षत्रको घर जग्गाको िगीकरण 
गरी दर र मलु्ि तनधाशरण गने  

आषाढ २०७९ राजस्ि  परामर्श 
सतमतत र प्रप्रअ 

१.२ 
घरको प्रकृती तथा बनोटलाई पतन यिषेर् ख्िाल 
गने तथा घरले चचेका जग्गा िा सो भतदा 
दोब्बरको जग्गामा सभपती कर तलन े

आषाढ २०७९ राजस्ि  परामर्श 
सतमतत र प्रप्रअ 

१.३ 
बजार के्षत्र र ग्रातमण के्षत्रमा उपलब्ध सयुिधा 
अनसुार भएका घरहरुको फरक मूल्िांकन गरी 
कर तनधाशरण गने 

आषाढ २०७९ राजस्ि  परामर्श 
सतमतत र प्रप्रअ 

१.४ 
घर जग्गा नक्सा पास तथा सभपती कर 
मूल्िांकन गनश सभपती कर कािशयिधी पास गरी 
कािाशतििन गने 

पौष २०७९ राजस्ि  परामर्श 
सतमतत र प्रप्रअ 

२ भतूमकर/ मालपोत   

२.१ 
बजार के्षत्र तथा सडकले छोएको नछोएको 
जग्गाको फरक फरक दर तनधाशरण गरी 
जग्गाको उपिोगको अधारमा कर तनधाशरण गने 

आषाढ २०७९ राजस्ि  परामर्श 
सतमतत र प्रप्रअ 

२.२ पातलका तभत्र रहेको जोजखम के्षत्रको पयहचान 
गरी सो के्षत्र लाई कर र्तुि गने  

आषाढ २०७९ राजस्ि  परामर्श 
सतमतत र प्रप्रअ 

२.३ 
गाउँपातलकाको स्िातमत्िमा रहेका सािशजतनक 
संस्थान, सरकारी कािाशलिबाट कर र्लु्क 
नतलन ेिा र्तुि कर नीतत बनाउन े

आषाढ २०७९ राजस्ि  परामर्श 
सतमतत र प्रप्रअ 

२.४ राजस्ि  परामर्श सतमती माफश त कर नीतत 
बनाई कािाशतििन गने 

आषाढ २०७९ राजस्ि  परामर्श 
सतमतत र प्रप्रअ 

३ घरजग्गा िहाल कर   

३.१ 

ब्ििर्ािको आभदानीको श्रोत हेरी र्कु्रिारे 
तथा बधुबारे हाट बजार तभत्रका भाडामा 
ब्ििर्ाि संचालन भएका घरहरुको पयहचान 
गरी करको दािरामा ल्िाउन े

आषाढ २०७९ राजस्ि  परामर्श 
सतमतत र प्रप्रअ 

 
 

४ 

 
 

व्ििसाि कर 

 

 

आषाढ २०७९ 

 

४.१ ब्ििसािको प्रकृती हेरी प ुजँीगत लगानीका 
आधारमा कर तनधाशरण गरी प्रभािकाररताको 

आषाढ २०७९ राजस्ि  परामर्श 
सतमतत र प्रप्रअ 



 
 

क्र .स.  सधुारको लातग गनुशपने कािशहरु समिाितध जजभमेिारी 
लातग तनितमत अनगुमन गने 

४.२ व्ििसाि कर सभबतधमा आतथशक ऐनमा दण्ड र 
परुस्कारको व्ििस्था गने । 

२०८० श्रािण 
देजख 

गाँउसभा 

५ जतडिटुी, किाडी, जीिजतत ुकर   

५.१ 

तनकुञ्जसँग समतिि गरी जतडबटुीहरु जचराइतो, 
अलैची, िार्ाशगभुबा, रुराक्ष, अजभलसो, अल्लो, 
अगेली आर्दको उत्पादन अनसुारको फरक कर 
तनधाशरण गने 

आषाढ २०७९ राजस्ि  परामर्श 
सतमतत 

६ यिज्ञापन कर   

६.१ 

कुनैपतन ब्ििर्ािीले ब्ििर्ायिक फमशमा नाम 
दताश गरेको नामको यिज्ञापन बोडश बाहेक अति 
कुनैपतन खालको यिज्ञापन बोडश लगाएमा त्िस 
यिज्ञापन बोडशको साइज अनसुार कर संकलन 
गने 

आषाढ २०७९ राजस्ि  परामर्श 
सतमतत 

६.२ होतडशि बोडश लगाित अति यिज्ञापनहरुमा 
अतनिािश कर मलु्ि तनधाशरण गने । 

आषाढ २०७९ राजस्ि  परामर्श 
सतमतत 

 

ग.  गैर कर राजस्ि  सधुार कािशिोजना  
तातलका १३: गैर कर राजस्ि सधुार कािशिोजना 
क्र .स.  सधुारको लातग गनुशपने कािशहरु समिाितध जजभमेिारी 
१ घर नक्र्ा पास एिं रजजष् रेर्न दस्तरु   

१.१ 

घर नक्सा पास कािशयिधी बनाई कािाशतििन 
गने  

२०७९ श्रािण  प्रायितधक र्ाखा, राजस्ि  
परामर्श सतमतत र प्रमखु 
प्रर्ासयकि अतधकृत 

१.२ गाँउपातलका तभत्र भएका घरहरुको 
अतभलेजखकरण गने 

२०७९ श्रािण  कािशपातलका र प्रायितधक 
र्ाखा 

१.३ 
मापदण्ड तथा कािशयितधहरू अनसुार नक्सापास 
प्रािधान पूणश रुपमा लाग ुगने  

२०७९ असार  प्रायितधक र्ाखा र भिन 
तथा नक्र्ापास उपर्ाखा 

१.४ 

घरको तल्ला, बनोट तथा यकतसमका आधारमा 
दस्तरुको दर तनधाशरण र समिानकुुल पररमाजशन 
गने  

२०७९ असार राजस्ि  परामर्श सतमतत ,
भिन तथा नक्र्ा पास 

उपर्ाखा ,गाउँ सभा  

१.५ 

नक्सापासको लातग मापदण्ड तथा कािशयितधहरू 
अनसुार भिन तनमाशण भए नभएको तनरततर 
अनगुमन गने  

२०७९ असार भिन तथा नक्र्ा पास 
उपर्ाखा र गाउँ 
कािाशपतलका 

२ िहाल यिटौरी र्लु्क   
२.१ गाउँपातलका तभत्र रहेका मेला, पिश हाट २०८१ श्रािण राजस्ि  परामर्श सतमतत 



 
 

क्र .स.  सधुारको लातग गनुशपने कािशहरु समिाितध जजभमेिारी 
बजारहरुको सचुी तिार गरी त्िहाँ ब्िापार गने 
यिके्रताहरुबाट अतनिािश तर तिनु र्लु्क तलन े
व्ििस्था गने  

२.२ गाउँपातलका के्षत्रतभत्र भएका सािशजतनक जतमन 
तथा त्िहाँ रहेका संरचनाबारे तथिांक संकलन 
गने  

२०७९ असार  प्रायितधक र्ाखा, प्रमखु 
प्रर्ासयकि अतधकृत 

२.३ सािशजतनक जतमनमा रहेका संरचना र यिद्यमान 
उपिोगको अिस्था हेरी र्लु्क तनधाशरण गने 

२०७९ असार राजस्ि  परामर्श सतमतत 
र गाँउसभा 

३ दताश, नयिकरण तथा अनमुती दस्तरु   

३.१ 
गाउँपातलका क्षेत्रमा यक्रिार्ील संस्था तथा 
व्ििसािहरुको दताश तथा नयिकरण अतनिािश 
गने 

तनरततर राजस्ि  परामर्श सतमतत 

४ ढंुगा, तगटी, बालिुा, दहतर, बहत्तर आर्दको 
तबक्री 

  

४.१ 

तनकुञ्जसँगको समतििमा ढंुगा, तगटी, बालिुा, 
आर्द उपलब्ध हनु ेस्थान पयहचान गरी 
गाउँपातलकाको राजस्ि  बयृद्धका लातग 
व्ििस्था गने 

२०७९ असार  राजस्ि  परामर्श सतमतत, 
गाउँ कािशपातलका  

४.२ 

स्थानीि मध्ििती सामदुायिक िन उपभोक्ता 
सतमतीहरुसँग समतिि गरी काठ, दाउरा, 
जराजरुी, दहत्तर बहत्तर तबक्री, िन पैदािार 
तबक्री आर्दबाट गाउँपातलकामा  राजस्ि  
संकलन हनुे व्ििस्था गने  

२०७९ असार राजस्ि  परामर्श सतमतत, 
गाउँ कािशपातलका  

५ सरकारी सभपजत्तको बहाल र यिक्री   

५.१ 

गाउँपातलकाको स्िातमत्िमा भएका र बहालमा 
लगाउन सयकने सभपजत्तहरूको यििरण ियकन 
गरी सबै सभपजत्तको बहाल रकमको दर 
आतथशक ऐनमा समािेर् गने । 

२०७९ असार मसातत राजस्ि  परामर्श सतमतत 

५.२ 
गाउँपातलकाको सभपजत्त बहालमा लगाउन े
सभबतधमा कािशयितध तजुशमा गरी कािाशतििमा 
ल्िाउने  

२०७९ असार मसातत कािशपातलका, राजस्ि  
परामर्श सतमतत 

५.३ कािशयितधमा उजल्लजखत र्तशहरू पालाना भए 
नभएको आितधक रुपमा अनगुमन गने  

२०७९ श्रािण देजख कािशपातलका, राजस्ि  
परामर्श सतमतत 

६ स्थानीि पूिाशधार सेिा र्लु्क   

६.१ 
तनमाशण तथा सञ्चालन भएका स्थानीि 
पिुाशधारहरुको प्रिोग अिस्थालाई हेरी समजुचत 
दर रेट कािम गरी सेिाग्राहीहरुबाट कर ततने 

२०८० श्रािण राजस्ि  परामर्श सतमतत 



 
 

क्र .स.  सधुारको लातग गनुशपने कािशहरु समिाितध जजभमेिारी 
व्ििस्था गने 

७ फोहोर मैला व्ििस्थापन र्लु्क   

७.१ 
फोहोर मैला व्ििस्थापन गने स्थलको पयहचान 
गरी सो को व्ििस्थापन गनश प्रतत घर र्लु्क 
तनधाशरण गने 

२०८१ श्रािण गाँउ कािशपातलका,  
राजस्ि  परामर्श सतमतत 

८ पायकश ि र्लु्क   

८.१ गाउँपातलका के्षत्रमा पायकश ङको व्ििस्था गरी 
पायकश ङ र्लु्क तनधाशरणा गने 

२०८१ श्रािण गाँउ कािशपातलका , 
राजस्ि  परामर्श सतमतत 

९ मनोरञ्जन तथा साहसी खेलकुद सभबतधी सेिा 
तथा व्ििसािमा सेिा र्लु्क 

  

९.१ 

गाउँपातलकातभत्र मनोरञ्जन तथा खेलकुद तथा 
व्ििसाि सञ्चालन गनेहरुको पयहचान गरेर 
राजस्ि  सभबजतध अतभमखुीकरण गरी कर ततनश 
प्ररेरत गराउने  

२०८१ श्रािण राजस्ि  परामर्श सतमतत 

१० दण्ड जररिाना   

१०.१ 

सामाजजक यहंसा तथा तनिम यिपररत कािश गरी 
तिायिक सतमततमा उजरु परी र कसरुदारी 
ठहररनेहरुबाट समजुचत कर दण्ड जररिाना 
र्लु्क स्िरुप तलने व्ििस्था गने 

२०७९ श्रािण तिायिक सतमती र 
राजस्ि  परामर्श सतमतत 

११ र्दघशकातलन आिस्रोतको पयहचान तथा संभाव्िता   

११.१ 

गाँउपातलकाको र्दघशकातलन आि हनुसक् ने 
संभाव्ि के्षत्रहरुको पयहचान गने 

▪ सामदुायिक िन 

▪ हाटबजार पूिाशधार 

▪ पिशटयकि के्षत्रको पूिाशधार 

२०७९ असार मसातत गाँउ कािशपातलका, 
गाउँसभा 

११.२ 
पयहचान भएका के्षत्रहरुको संभाव्िता 
अध्ििनका लातग रकम यितनिोजन गने  

२०७९ असार मसातत  गाँउ कािशपातलका 

 

 

 

 

पररच्छेद÷छाः आगामी तीन बषशको आि प्रके्षपण 

 

िस पररच्छेदमा तसलीचोङ गाँउपातलकाको राजस्ि  अतधकार, हालको आि संकलन अिस्था तथा राजस्ि  सधुार 
कािशिोजना कािाशतििन पश् चात आि संकलनमा पाने प्रभाि समेतलाई मध्िनजर गदै आगामी तीन िषशको आि 



 
 

प्रके्षपण गररएको छ । महालेखा पररक्षकले स्िीकृत गरेको एयककृत आतथशक संकेत तथा ितगशकरण र व्िाख्िा, 
२०७४ को आधारमा आि प्रके्षपण गररएको छ । िसले गाउँपातलकाको आि िजेट तजुशमा गनश सहिोग पगु् न े
छ । 

 

६.१ राजस्ि सधुार कािशिोजनाका आधारमा राजस्ि प्रके्षपण 

 

राजस्ि  सधुार कािशिोजनाको कािाशतििन पश् चात आगामी तीन िषश (आ.ि. २०७९/८० देजख २०८१/८२) 
को लातग आि प्रके्षपण गररएको छ । िो आि अनमुान राजस्ि  सधुार िोजनामा प्रस्ताि गररएका 
यक्रिाकलापहरूको आधारमा गररएको छ । धेरैजसो जर्षशकहरूको आि प्रके्षपण प्राप् त तथिाङ्कमा आधाररत छ 
भने भयिश्िमा आिका आधारको दािरा बढ्न गई सोबाट हनुे िोगदानलाई समेत मध्िनजर गररएको छ । त्िसै 
गरर केही जर्षशकहरूको आि प्रके्षपण गदाश यिगतको आि संकलनको िृयद्धदरलाई आधार मातनएको छ। 

 

तातलका १४: आगामी तीन आतथशक बषशको राजस्ि प्रक्षपेणको आधार (रु ....मा) 

क्र.स. राजस्ि जर्षशक 
कुल सभभाव्ि 

आि 
प्रक्ष्िेपणको आधार प्रके्षयपत रकम 

क आततररक आि तफश     

१ सभपतत कर ४२९८९८६ 

कुल संभािनाको ३०% र त्िसपतछका 
आ.ब.हरुमा १०% बढदै जाने 

२१४९४९३ 

२ मालपोत भतूम कर २८६५९९० 
कुल संभािनाको ३०% र त्िसपतछका 
आ.ब.हरुमा १०% बढदै जाने 

१४३२९९५ 

३ िहाल कर ६३३९६ 
कुल संभािनाको ८०% र त्िसपतछका 
बषशहरुमा १०% ले बढदै जाने 

६१३६७ 

४ व्ििसाि कर ७६५७१३ 
कुल संभािनाको ५०% र त्िसपतछका 
बषशहरुमा १५% ले बढदै जाने 

   ५०६३२८ 

५ 
व्ििसाि रजजष् रेर्न 
दस्तरु (दताश तथा 
अनमुतत) 

 ३१९४४० 
कुल संभािनाको ८०% र त्िसपतछका 
बषशहरुमा १०% ले बढदै जाने 

३०९२१८ 

६ 
घर नक्र्ा पास 
दस्तरु 

 ५६०००० 

कुल संभािनाको रु. ४७६००० परुाना घर 
सजुचकरण रकम र २४ थप निाँ घर 
नक्र्ापासको रु १०००।का दरले 
२४००० पयहलो बषश र त्िसपतछका 
बषशहरुमा १०% ले बढदै जाने 

५६०००० 

७ िहाल यिटौरी र्लु्क  ४०००० 
कुल संभािनाको ७०% र त्िसपतछका 
आ.ब.हरुमा १०% बढदै जाने 

३३८८० 



 
 

क्र.स. राजस्ि जर्षशक 
कुल सभभाव्ि 

आि 
प्रक्ष्िेपणको आधार प्रके्षयपत रकम 

८ 
तसफाररर् तथा 
प्रमाजणत दस्तरु 
(सभपूणश) 

२३०९६४ 
कुल संभािनाको ९०% र त्िसपतछका 
आ.ब.हरुमा ५% बढदै जान े

२३०९४६ 

९ 

सरकारी सभपततको 
िहालबाट र 
यिक्रीबाट (राजपत्र, 
पसु्तक, नक्र्ा र 
बोलपत्र यिक्री समेत) 

१२७४७९ 
कुल संभािनाको ९०% र त्िसपतछका 
आ.ब.हरुमा ५% बढदै जान े

१२७४४९ 

१० ढंुगा तगट्टी िालिुा 
दहत्तर बहत्तर र्लु्क 

६०००००  बायषशक रु. २ लाख  २००००० 

११ 
तिायिक, दण्ड 
जररिाना र जफत 

३००००  
प्रत्िेक बषश रु. १००००। ले बढदै 
जान े

१०००० 

१२ 
व्िजक्तगत घटना 
यिलभि दस्तरु ३००००  

प्रत्िेक बषश रु. १००००। ले बढदै 
जान े

१०००० 

१३ 
अति कर 

१७७६४८ 
कुल संभािनाको ८२% र त्िसपछीका 
बषशहरुमा १०% ले बढदै जाने 

१७७६४८ 

ख राजस्ि  तथा रोिल्टी 
बाडँफाडँ 

      

ख. १ संघीि सरकार       

१.१ बाँडफाँड भई प्राप् त 
हनुे म.ुअ.कर 

४४९५९८४९ 

आतथशक बषश २०७८/७९ मा प्राप् त 
रकम र त्िसपछी बायषशक १०% को 
दरले बयृद्ध हुँदै जाने अनमुान 

३७१५६९०० 

१.२ बाँडफाँड भई प्राप्त 
हनुे अतत र्लु्क 

८४२४७६२ 

आतथशक बषश २०७८/७९ मा प्राप् त 
रकम र त्िसपछी बायषशक ५% को दरले 

बयृद्ध हुँदै जान ेअनमुान 

६९६२६१३ 

१.३ बाँडफाँडबाट प्राप् त 
हनुे रोिल्टी 

१२९४१६२ 

आतथशक बषश २०७७/७८ मा प्राप् त 
रकम र त्िसपछी क्रमर् ५% का दरले 

बयृद्ध हदैु जान ेअनमुान 

१०६९५५५ 

ख. २ प्रदेर् सरकार       

२.१ घरजग्गा रजजष् रेर्न 
दस्तरु 

३३७३०१ 
आतथशक बषश ७८/७९ को रकम 
त्िसपछी बायषशक १०% ले बयृद्ध हँदै 

२७८७६१ 



 
 

क्र.स. राजस्ि जर्षशक 
कुल सभभाव्ि 

आि 
प्रक्ष्िेपणको आधार प्रके्षयपत रकम 

जाने अनमुान  

२.२ 
बाँडफाँडबाट प्राप् त 
हनुे सिारी साधन 
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पररच्छेद - साताः अपेजक्षत नततजा 
 

िस गाउँपातलकाको राजस्ि  सधुार कािशिोजना तजुशमाका क्रममा यितभत न स्रोतहरुबाट तथिांङ्क तथा सूचनाहरु 
संकलन गररएकोछ। यितभत न फारमहरुको प्रिोग गरी गाउँ कािशपातलकाको कािाशलि तथा सभिजतधत 
अतधकारीहरुबाट समेत सूचना संकलन गररएको तथिो । हालको राजस्ि  संकलन तथा प्रर्ासनको अिस्थालाई 
सधुार गनशका लातग सहभातगतामूलक पद्धतत माफश त ्राजस्ि  सधुार कािशिोजना तजुशमा गररएको छ । संकतलत 
तथिाङ्क, यिद्यमान प्रिृजत्त, उपलब्ध सूचनाको यिश् लेषण तथा राजस्ि  सधुार कािशिोजनामा तनर्दशष् ट गररएका 
यक्रिाकलापहरुको कािाशतििन हनुे मातिता र त्िसको नततजा समेतलाई मध्िनजर गरी आगामी तीन आतथशक 
िषशका लातग राजस्ि  प्रके्षपण गररएको छ । 

 

७.१ अपेजक्षत नततजा 
 
िस तसलीचोङ गाउँपातलकाको आततररक आितफश  चाल ुआ.ब. २०७८।०७९ को तलुनामा िोजना अिधीमा 
पयहलो बषश १३ प्रततर्त, दोस्रो बषशमा ७ प्रततर्त र तेस्रो बषशमा १४ प्रततर्तले बयृद्ध हनुे गरी प्रके्षपण गररएको 
छ । कािशिोजना को अजततम बषशमा पातलकाको आततररक आि ५३९९६७३ रुपैिाँ हनुे र संघ तथा प्रदेर्बाट 
राजस्ि  बाँडफाँड िापत प्राप्त हनुे रकम कररि ६ करोड हनुेगरी अनमुान छ। प्रदेर् तथा संघबाट हनुे यिजत्ति 
हस्ताततरण तथा अनदुानको रकम बढोत्तरी भइ रु. ३७३६८३०९१ हनुेगरी प्रके्षपण गररएको छ । 
गाउँपातलकाको आततररक आि र बाह्य आिलाइ तलुना गरी हेदाश जभमा प्रक्षेयपत आिको १.२३ प्रततर्त मात्र 
आततररक आिको यहस्सा रहेको देजखतछ । िसरी हेदाश गाउँपातलका आतथशक रुपले सक्षम हनु अझ धेरै प्रिास र 
समि आिस्िक पने देजखतछ ।कुल प्रके्षयपत आिलाइ यिश्लषेण गदाश पयहलो बषशमा कुल आि कररब २४% ले 
बयृद्ध हनुे र बकँी २ बषशमा १०, १० प्रततर्तले बयृद्ध हनुे देजखतछ । पयहलो बषशमा कततपि कर तथा र्लु्कहरु 
निाँ र्रुुिात गने प्रस्ताि गररएकाले र बक्िौताहरु उठ्ने हनुाले तलुनात्मक रुपमा बढी प्रततर्त बयृद्ध देजखएको 
छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सारांर्मा राजस्ि  सधुार कािशिोजनाको कािाशतििन पश्चात ्आगामी तीन आतथशक िषशहरुमा हनुे आि संरचना 
देहाि अनसुार हनुे प्रके्षपण गररएको छाः  

 

तातलका १६: अपेजक्षत आि संरचनारु (मा) 
क्र.स. राजश् व शिर्षक आ.ब. आ.ब. आ.ब.२०७७/७८ प्रक्षेपण 
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२०७५/७६ 
(यथाथष) 

२०७६/७७ 
(यथाथष) 

(यथाथष) 
२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ आन्िररक आय १९७३०५३ ३१२४४५१२ १५३९२०७ ४१६३३९६ ४५३९१०९ ५३९९६७३ 

२ राजश्व बााँडफााँड ४५१६४६२१ ४४२७८५६४ ६१६९१७८४ ४८४९०३३८ ५३३३९३७२ ५८६७३३०९ 

  िंघीय िरकार   ४२६९६७२८ ५८९६३४६२ ४५१८९०६९ ४९७०७९७६ ५४६७८७७३ 

  प्रदेश िरकार   १५८१८३६ २७२८३२२ ३३०१२७० ३६३१३९७ ३९९४५३६ 

३ 

अनुदान िथा 
वववत्तय 
हस्िान्िरण 

१७८६४०९०५ १९४३४२६१६ २३४४१५११९ ३०८८२९००१ ३३९७११९०१ ३७३६८३०९१ 

  िंघीय िरकार १७३८२५९०५ १८३३१८५९४ २१८१४९९३८ २९९२३८१९२ ३२९१६२०१२ ३६२०७८२१३ 

  प्रदेश िरकार ४८१५००० ११०२४०२२ १६२६५१८१ ९५९०८०८ १०५४९८८९ ११६०४८७८ 

४ 
अन्य आन्िररक 
अनुदान 

    ३३५०७६९ १६४१७१५ १८०५८८६ १९८६४७५ 

  जम्मा २२५७७८५७९ २६९८६५६९२ ३००९९६८७९ ३६३१२४४५० ३९९३९६२६८ ४३९७४२५४८ 

कुल आयमा आन्िररक 
आयको योगदान (%) 

0.87 11.58 0.51 1.15 1.14 1.23 

 

 

उल्लेख गररएअनसुार प्रके्षयपत आि हातसल गनशका लातग गाउँपातलकाले ितशमान संरचना तथा व्ििस्थापन 
प्रणालीमा पररितशन गनश आिश्िक देजखतछ । िस सतदभशमा सधुारका लातग सझुाइएका कदमहरु तनभ नानसुार 
छनाः 
 

▪ मकाल ुबरुण रायिि तनकुञ्जसँग आिस्िक समतिि गरी काननु बमोजजम उठेको आिको ३० देजख ५० 
प्रततर्त राजस्ि  पातलकाको संजचत कोषमा ल्िाउन पहल गने । 

▪ राजश्व असलुीको अनगुमन कािशमा राजस्ि  परामर्श सतमततलाई थप यक्रिार्ील बनाउने । 

▪ आतथशक ऐन संसोधन गरी संघीि काननु अनकुुलन र थप िस्तपुरक बनाउने । 

▪ आि अनमुान र आि प्रततिेदनका लातग तोयकएको ढाँचा व्ििहारमा ल्िाउन े। 

▪ सभपजत्त कर र मालपोत िा भतूमकर असलुी व्ििस्था छुट्ठाछुटै्ठ  ब्ििजस्थत गरी कभप्िूटरीकृत अतभलेख 
तिार गने । 

▪ यिस्तारै सामदुायिक िनको कािशिोजना पातलकाले स्िीकृत गने पररपाटी बसाउन ेर काननु बमोजजम 
र्लु्क तलने । 



51 
 

पररच्छेद-आठाः अनगुमन तथा मूल्िाङ्कन 

 

कुनैपतन कािशलाई प्रभािकारी कािाशतििन गरी सकारात्मक नततजा प्राप्त गनशको लातग अनगुमन मूल्िांकनको 
महत्िपूणश भतूमका हतुछ । िसका लातग तनितमत अनगुमन तथा मूल्िाङ्न गनुशपने हतुछ । आिोजनाहरुको 
कािाशतििनमा प्रभािकाररताका लातग अति कुराको अततररक्त िसको अनगुमनको लातग भरपदो यितध र संितत्र 
यकटान हनु आिश्िक भए जस्तै राजस्ि सधुार कािशिोजनामा समाबेर् भएका कृिाकलापहरुको कािाशतििन 
सतुनजश् चतताका लातग पतन िसको तनितमत र भरपदो अनगुमनको व्िबस्था गररन ुजरुरी हतुछ । राजस्ि सधुार 
कािशिोजनाको अनगुमनमा मखु्ि रुपमा िडा कािाशलि, राजश्व र्ाखा, प्रमखु प्रर्ासकीि अतधकृत, राजस्ि  
परामर्श सतमतत तथा कािशपातलकाको भतूमका महत्िपूणश  हतुछ । 

 
अनगुमनबाट गाउँपातलकाको राजस्ि सभबतधी नीतत र िोजनाको उजचत रुपमा कािाशतििन भए नभएको, राजस्ि 
असलुीको प्रिृजत्त लक्ष्ि अनरुुप भए नभएको, राजस्ि प्रर्ासनमा कुनै समस्िा भए नभएको, सधुारका लातग 
गररएका तनणशि कािाशतििन भए नभएको, अतभलेख दरुुस्त राखे नराखेको, तनधाशररत अितधमा राजस्ि कोषमा 
दाजखला गरे नगरेको आर्द कुराहरु तनितमत रुपमा अनगुमन गरी अद्याितधक सूचना प्राप्त गने र आिश्िकता 
अनसुार तनणशि, तनदेर्न तथा गाँउपातलकामा तसफाररस लगाितको कािशबाट मात्र स्िीकृत आतथशक ऐनको 
प्रभािकारी कािाशतििन गनश सहिोग पगु्दछ । प्रस्ततु राजस्ि सधुार कािशिोजना र सो िमोजजम संकतलत 
राजश् िको अनगुमन तथा मूल्िांकनका लातग िस अध्ििनले तनभ न िमोजजम अनगुमन तथा मूल्िांकन ढाँचा 
प्रस्ततु गरेको छ । 
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तातलका १७: प्रस्तायित अनगुमन तातलका 

के अनगुमन गने? कसले अनगुमन गने? कयहले अनगुमन गने? कसरी अनगुमन गने? 

राजस्ि असलुी राजस्ि र्ाखा प्रमखु दैतनक, मातसक, 
चौमातसक र बायषशक 

▪ स्थलगत अनगुमन गने 

▪ आतथशक ऐन र राजस्ि  सधुार कािश 
िोजना अनसुार लक्ष्ि तथा प्रगतत 
अनगुमन गने 

राजस्ि प्रर्ासन प्रमखु प्रर्ासकीि 
अतधकृत 

मातसक, चौमातसक र 
बायषशक 

▪ स्थलगत अनगुमन गने 

▪ राजस्ि  सधुार कािश िोजना 
अनसुार लक्ष्ि तथा प्रगतत तलुना 
गने 

राजस्ि सधुार 
िोजना 

प्रमखु प्रर्ासकीि 
अतधकृत, राजस्ि  
परामर्श सतमतत, 
कािशपातलका 

मातसक, चौमातसक र 
बायषशक 

▪ स्थलगत अनगुमन गने 

▪ कािश िोजना अनसुार कािश भए 
नभएको अनगुमन गने 

सतमक्षा उपाध्िक्ष चौमातसक र बायषशक ▪ लक्ष्ि र उपलजब्ध सयहत तसकाईको 
प्रस्ततुत र सधुारको पषृ् ठपोषण प्राप् त 
गरी आगामी मागशजचत्र तिार गने 

 

राजश् िका स्रोत अनसुार अनगुमन गदाश हेनुशपने कुराहरुको सूची तिार गरी अनगुमन गदाश प्रभािकारी हतुछ । 
साथै अनगुमनको प्रततिेदन तिार गने कािशलाइ अतनिािश गररन ुपदशछ । साथै िो राजस्ि  सधुार कािश िोजनाको 
अनगुमन तथा मूल्िांकनको लातग तनभन चार तहको अनगुमन तथा मूल्िांकन ब्ििस्था तसफाररर् गररएको छ : 

 

(क) कािाशलि स्तरको अनगुमनाः िस स्तरको अनगुमन तथा मूल्िांकनको लातग िडा कािाशलि, प्रमखु 
प्रर्ासयकि अतधकृत, राजस्ि  र्ाखा तथा अति सभिजतधत र्ाखाका प्रतततनतधहरुलाई जजभमेिार िनाउन ुपदशछ । 
स्थानीि तहले कजभतमा मयहनामा एक पटक बैठक िसी िोजनाको कािाशतििनको अिस्था तथा असलुी 
अिस्थाको अनगुमन गरी लक्ष हातसल गनेतफश  आिश्िक कािशगत तनणशिहरु गरी कािाशतििनमा ल्िाउन ुपदशछ । 

 

(ख) राजस्ि  परामर्श सतमततिाट अनगुमन तथा मूल्िाकंनाः राजस्ि  परामर्श सतमततले चौमातसक रुपमा राजस्ि  
सधुार िोजनाको कािाशतििनको अिस्था, आि संकलनको अिस्थाको तनितमतत अनगुमन गरी कािशपातलकालाई 
आिश्िक परामर्श प्रदान गने कािश िस अततगशत पदशछ । त्िसैगरी आगामी आतथशक बषशको लातग आिको 
अनमुान गनुश भतदा पयहले हाल भएका कािशको मूल्िांकन गरी स्रोत, दर तथा दािरामा सधुारको लातग कृिाकलाप 
तसफाररर् गने र त्िसको आधारमा आिको अनमुान गनुश पदशछ । िसका अततररक्त आतथशक बषशको समाजप् त 
पश् चात राजस्ि  सधुार िोजनाको समीक्षा गनुश पदशछ । 
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(ग) कािशपातलकािाट अनगुमन तथा मूल्िाकंनाः कािशपातलकाको बैठकले राजस्ि  परामर्श सतमततिाट प्रस्ततु 
गरेका सझुािहरुलाई छलफलमा ल्िाई आिश्िक तनणशि गने कािश िस अततगशत पदशछ । छलफलको क्रममा 
राजस्ि  सधुार िोजना तथा आि असलुी अिस्थाको समीक्षा गरी आिश्िक नीततगत तथा कािशगत तनणशि गनुश 
आिश्िक भएमा तनणशि गनुश पदशछ । 

(घ) िाह् ि अनगुमन तथा मूल्िाकंनाः राजस्ि  सधुार कािशिोजना कािाशतििनमा सहजीकरण गनश संघीि मामला 
तथा सामाति प्रर्ासन मतत्रालि, रायिि प्राकृततक स्रोत तथा यित्त आिोग, प्रदेर् मतत्रालि, दात ृतनकािहरु आर्दले 
अनगुमनको लातग सहिोग प्रदान गनश सक् नेछन । िस्तो अनगुमन प्रणालीको स्थापनाले स्थानीि तहको अनगुमन 
तथा प्रततिेदन गने क्षमतामा यिकास हनुेछ । राजस्ि  प्रर्ासनसंग सभिजतधत तथिांक िाहेक िोजना कािाशतििन 
प्रकृिाको अनगुमन तथा करदाताहरुको अनभुतूत संकलन पतन अनगुमनको मूख्ि यितध हनु सक् नेछ । 
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सतदभश सामाग्री (Reviewed References) 
 

१. स्थानीि सरकार संचालन ऐन २०७४ 

२. गाउँपातलका तथा नगरपातलकाको राजस्ि  सधुार कािशिोजना तजुशमा र्दग्दर्शन २०७६ 

३. तसललचोङ गाउँपातलकाको आतथशक ऐन २०७६।०७७, ०७८,०७९ 

४. तसललचोङ गाउँपातलकाको बस्तगुत यििरण २०७७ 

५. गाउँपातलकाको आ.ब. २०७७।०७८ को नीतत, कािशक्रम तथा बजेट 

६. आ.ब. २०७८।०७९ प्रस्तायित कािशक्रम तथा बजेट 

७. आ.ब. २०७७।०७८ को सभा तथा कािशपातलकाका तनणशिहरु  

८. सतमतत उपसतमततहरुको बैठक पजुस्तकाहरु 

९. नेपालको संयिधान २०७२ 
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अनसूुचीहरु 

 

अनसूुची १ - तथिाङ्क संकलनको चेक तलष् ट 

 

गाउँपातलकाको संजक्षप् त पररचि तथा हालको अिस्था 
 

1) संजक्षप् त पररचि 

2) मखु्ि पूिाशधारको अिस्था 
3) आतथशक अिस्था 
4) सामाजजक, सांस्कृततक तथा पिशटयकि अिस्था 

 

गाउँपातलकाको संगठन तथा राजस्ि  प्रर्ासन 

 

1) संगठन संरचना तथा कमशचारीको यििरण 

2) भौततक सयुिधाहरु 

3) राजस्ि  र्ाखा तथा राजस्ि  प्रर्ासन 

4) राजस्ि  र्ाखामा कािशरत कमशचारीहरुको यििरण 

5) कािशकक्ष तथा कािश स्थलको पिाशप्तता 
6) फतनशचर, कभप्िूटर, यप्रतटर तथा अति भौततक सयुिधाहरु 

7) राजस्ि  सभबतधी डाटा िेस, राजस्ि  प्रर्ासनमा सप्फट्िेिर र त्िसको प्रिोग 

8) कप्िूटर यितलि प्रणातलको प्रिोग 

9) िडा कािशलिमा राजस्ि  प्रर्ासनको अिस्था 
 

गाउँपातलकाको आि (आततररक तथा िाह् ि) सभबतधी यििरण 

 

1) यिगत तीन आतथशक िषशहरु (२०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७) को िथाथश आि यििरण 

2) चाल ुआतथशक िषशको (२०७८/७९) को अनमुानीत बजेट यििरण  

3) चाल ुआतथशक िषशका लातग गाँउ सभाले पाररत गरेको कर, र्लु्क तथा दस्तरुका दरहरु 

 

अति दस्तािेज तथा सूचनाहरु 

 

1) तनिाशजचत पदातधकारीहरुको यििरण 

2) गाँउ सभाले पाररत गरेको आतथशक ऐन 

3) राजस्ि संग सभबजतधत अति नीतत तथा कािशक्रमहरु 

4) गाँउपातलकाको बस्तजुस्थतत यििरण (पाश् िशजचत्र) 
5) राजस्ि  पररचालनका लातग भएका प्रभािकारी प्रिासहरु 

6) राजस्ि  परामर्श सतमततको यििरण 



56 
 

अनसूुची २ – तथिाङ्क संकलन फाराम 

 

प्रदेर् सरु्ासन केतर 

राजस्ि सधुार कािशिोजना तजुशमा 
सूचना संकलन फाराम 

 

क) राजस्ि तफश  
१) सभपतत कर 

▪ सभपजत्त कर कािाशतििन प्रारभभ भएको आतथशक बषशाः  

▪ जभमा करदाता संख्िााः  

▪ गत आतथशक बषशमा उठेको जभमा रकम रुाः  

▪ चाल ुआतथशक बषशको िायषशक लक्ष्ि रुाः  

▪ चाल ुआतथशक बषशको फाल्गणु मयहनासभम उठेको रकम रुाः  

▪ अतधकतम र तिूनतम कर ततने व्िजक्तले कतत ततरेका छन?् अतधकतम रुाः            तिूनतम रुाः  

▪ गत आतथशक बषशसभमको बक्िौता रकम रुाः  

 

२) भतूमकर (मालपोत) 
 

▪ गाँउ/गाँउपातलका तभत्रको जभमा खेतीिोग्ि जग्गाको कूल के्षत्रफलाः   (पातलकामा तथिांक 
उपलब्ध नभए मालपोत िा नापी कािाशलिबाट प्राप् त गनश सयकने) 

▪ गत आ.ब. मा उठेको रकम रुाः 
▪ गत आ.ब.सभमको जभमा बक्िौता रकम रुाः  

 

३) व्ििसाि कर 
 

▪ दताश भएका व्िबसायिक फमशको संख्िााः 
▪ गत आ.ब. मा उठेको जभमा रकम रुाः 
▪ चाल ुआ.ब.को िायषशक लक्ष्ि रुाः 
▪ चाल ुआ.ब. को फाल्गणु मयहनासभम उठेको रकम रुाः 
▪ अतधकतम र तिूनतम कर ततने व्िजक्तले कतत ततरेका छन ्? अतधकतम रुाः            तिूनतम रुाः  

▪ गत आ.ब.सभमको बक्िौता रकम रुाः 
▪ दताश हनु बाँकी रहेका फमशको संख्िा रुाः 

 

४) व्ििसाि िहाल कर 
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▪ संस्थागत रुपमा (बैंक, सरकारी, नीजज यिद्यालि, सरकारी कािाशलि आर्दलाई) भाडामा र्दएका घरहरुको 
संख्िााः   औषत मातसक घर भाडा रकम रुाः 

▪ व्ििसायिक फमश (पसल, होटेल, रेष् टुरेतट आर्द) लाई भाडामा र्दएका घरहरुको संख्िााः         औषत 
मातसक घर भाडा रकम रुाः 

▪ आिातसि प्रिोजनका लातग भाडामा र्दएका घरको संख्िााः  औषत मातसक घर भाडा रकम रुाः 
▪ चाल ुआ.ब.को िायषशक लक्ष्ि रुाः 
▪ चाल ुआ.ब. को फाल्गणु मयहनासभम उठेको रकम रुाः 

 

५) जतडबयुट, किाडी र जीिजतत ुकर 
 

▪ जतडबयुट संकलन गने व्िबसािीको संख्िााः      संकलन हनुे जतडबयुटको औषत पररमाणाः       
के.जी. 

▪ प्रतत के.जी. जतडबयुट करको दराः  चाल ुआ.ब.को लक्ष्िाः 
 

ख) गैर कर राजस्ि तफश  
 

१) तसफाररर्/प्रमाजणत दस्तरु (िडा र पातलकाबाट गररन ेसबै यकतसमका) 
 

▪ गत आ.ब. मा सबै गररएको तसफाररर् प्रमाजणतको संख्िााः 
▪ तसफाररर्/प्रमाजणत दस्तरुको तिूनतम दराः  तसफाररस/प्रमाजणत दस्तरुको अतधकतम दराः 
▪ गत आ.ब. मा प्राप् त िथाथश आि रुाः 
▪ चाल ुआ.ब.को िायषशक लक्ष्ि रुाः 
▪ चाल ुआ.ब. को फाल्गणु मयहनासभम उठेको रकम रुाः 
▪ िायषशक रुपमा दताश र नयिकरण सभबतधी सेिाको यिबरणाः 

 

क्र.स. सेिाको यकतसम संख्िा दस्तरुको 
दर 

संकलन हनुसक् ने 
कुल राजश् ि 

गत आ.ब मा 
प्राप् त  रकम 

१ एफ एम रेतडिो     

२ घ िगशको तनमाशण व्ििसािी ईजाजत     

३ यिद्यालि स्थापना     

४ पत्रपतत्रका     

५ व्िापाररक फमश     

६ सहकारी     

७ अति     

 जभमा     
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२) भिन तनमाशण अनमुतत दर 
 

▪ िायषशक रुपमा तनमाशण हनुे निाँ घरको संख्िााः 
▪ नक्र्ापास प्रकृिामा आउने गरेका घरहरुको प्रततर्ताः 
▪ नक्र्ापास दस्तरुको दर प्रततिगश फीटाः 
▪ गत आ.ब. मा पास भएका नक्सा संख्िााः  दस्तरु बापतको िथाथश आिाः 
▪ चाल ुआ.ब.को िायषशक लक्ष्ि रुाः 
▪ चाल ुआ.ब. को फाल्गणु मयहनासभम उठेको रकम रुाः 

 

३) सेिा र्लु्क 

क्र.स. सेिाको यकतसम दर सेिाग्राहीको 
संख्िा 

संकलन हनुसक् ने 
कुल राजश् ि 

गत आ.ब मा 
प्राप् त  रकम 

१ हाटबजार     

२ पायकश ङ     

३ बहाल तबरौटी र्लु्क     

४ फोहोरमैला व्ििस्थापन (सरसफाई)     

५ सडक बजत्त     

६ र्ौचालि     

७ पाकश      

८ पिशटयकि स्थल     

९ सडक, बसपाकश      

१० अचल सभपतत मूल्िाङ्कन     

 जभमा     

 

४) तबक्री 

क्र.स. सभपततको यकतसम 

EIA/IEE 

प्रततिेदन 
अनसुारको 
पररणाम 

दर 
संकलन 

हनुसक् ने कुल 
राजश् ि 

गत आ.ि. 
मा प्राप् त  
रकम 

चाल ुआ.ि. 
को ठेक् का 

रकम 

१ 

ढंुगा, तगट्टी, िालिुा, माटो 
................... नाका 
................... नाका 

     

२ टेण्डर फमश (बायषशक संख्िा)      

३ पसु्तक िा नक्र्ा (संख्िा)      
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४ अति सभपतत      

 जभमा      

 

५) सभपतत भाडा 

क्र.स. सभपततको यकतसम पररणाम दर 
संकलन 

हनुसक् ने कुल 
राजश् ि 

गत आ.ि. 
मा प्राप् त  
रकम 

चाल ुआ.ि. 
को अनमुान 

१ मेतसन औजार      

२ घर िा जग्गा िा पोखरी      

३ अति सभपतत      

 जभमा      

 

६) दण्ड जररिाना 

क्र.स. दण्ड जररिानाको यकतसम पररणाम दर 
संकलन 

हनुसक् ने कुल 
राजश् ि 

गत आ.ि. 
मा प्राप् त  
रकम 

चाल ुआ.ि. 
को अनमुान 

१ नक्र्ा पास      

२ छाडा गाईिस्त/पर् ु      

३ सडक िा सडक पेटी      

४ फोहोरमैला      

 अति      

 

७) सिारी साधन कर (टेभपो, जजप, रक, यटपर, भ्िान, माईक्रोबस, तमतनबस/बस) 

क्र.स. सिारी साधनको यकतसम संख्िा दर 
संकलन 

हनुसक् ने कुल 
राजश् ि 

गत आ.ि. 
मा प्राप् त  
रकम 

चाल ुआ.ि. 
को अनमुान 

१ टेभपो      

२ जजप      

३ तमतनरक      

४ रक      

५ यटपर      

६ भ्िान      

७ माईक्रोबस      

८ तमतनबस      

९ बस      
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 अति      

 

८) प्रदेर्संग बाडँफाडँ हनु ेराजश् ि 

क्र.स. राजश् िको यकतसम पररणाम दर 
संकलन 

हनुसक् ने कुल 
राजश् ि 

गत आ.ि. 
मा प्राप् त  
रकम 

चाल ुआ.ि. 
को अनमुान 

१ सिारी साधन कर      

२ घरजग्गा रजजष् रेर्न र्लु्क      

३ मनोरंजन कर (करदाता)      

४ यिज्ञापन कर (करदाता)      

 अति      

 

९) गाँउ/गाँउपातलकाको स्िातमत्तमा रहेको जग्गा र िसको हालको उपिोग सभबतधी यििरणाः 
 
 

१०) गाँउ/गाँउपातलका क्षते्रतभत्रको सािशजतनक, पततश ऐलानी जग्गा र िसको हालको उपिोगको अिस्थााः 
 
 
 

११) गाँउ/गाँउपातलका के्षत्रतभत्रका महत्िपूणश पिशटयकि र धातमशक स्थलहरु सभबतधी यििरणाः 
 
 
 

१२) आततररक आिका अति कुनै थप संभाव्ि स्रोत भएमा सोको यििरणाः  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची ३ – फोटाहरु 

क. असभमणुखकरि 
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ख. तथयांक िकंलन, अन्तरिाताव तथा अिलोकन 
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ग. ड्राफ्ट प्रततिेदन प्रस्ततुतकरि 
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अनसूुची ४ – अतभमजुखकरण कािशर्ाला र मस्िौदा प्रततिेदन प्रस्ततुीकरणको माईतिूट 
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